
KOZHIKODEwww.metrovaartha.comകൊച്്ി      തിരവ്നന്്പര്ം      കൊഴികക്ട് ്     തശ്ർ്       ആലപ്്്ഴ   കോപ്്ാൽ    ഇൻകോർ   റായപ്ർ് 12 പേജ ് ~ 7.00

www.facebook.com/
metrovaarthaofficial

www.metrovaartha.com

052020 ഏതേ്ിൽ

ഞായർ
1195 മീേം 23

സവ്ർണം
പര്ാം - 3,975
പവൻ - 31,800

എടുുിന ുകകുുിവനതാകുുളമുായി
വോേിയലുെ ചർചുു
െയ്്ഡൽഹി:കൊവിഡ്വയ്ാര
െംതടൊന്ള്്രാജയ്വയ്ാരക
റോക്്്ഡൗണിെികടഈമാ
സംഎട്്ിന്രാവികല11ന്രാർ
ലകമ്്്ികലവിവിധരാപഷ്്്ീെ
കക്്ികള്കടറെതാക്്ള്മാ
െിപര്ധാെമപത്്്ിെറരപദ്്്റോ
ദിെർച്്െടത്്്ം.വിഡിറോ
ലിങ്്്വഴിൊകം്െർച്്കെന്്്
രാർലകമ്്്റികാരയ്മപത്്്ിപര്
ഹ്്ാദ്റോഷിരറഞ്്്.
ഇര്സഭകളില്മാെിഅ

ഞ്്്എംരിമാരിൽക്ട്തല്
ള്്എല്്ാകക്്ികള്കടയം്
റെതാക്്കളഇതിന്ക്്ണി
ക്്്ം.റോക്്്ഡൗൺപര്ഖയ്ാ
രിച്്റശഷംഇതാദയ്മാൊണ്
പര്ധാെമപത്്്ിപര്തിരക്്റെ
താക്്ള്മാെിെർച്്കെയ്്്ന്്
ത.്
ഇതിെികട,ഇര്രാപഷ്്്ങ്്

ളം്തമ്്ില്ള്്രങ്്ാളിത്്
ത്്ിക്്്മ്ഴ്വൻകര്ത്്്കമ
ട്ത്്്കൊറോണകക്്തിറര
കോര്താൻഇത്്്യയം്അകമ
രിക്്യം്തീര്മാെിച്്താെി
െറരപദ്്്റോദിടവ്ീറ്്്കെയത്.്
യ്എസ്പര്സിഡ്്്്റോണ
ൾഡ്പട്ംപ്മാെിഇന്്കല
റോണിൽസംസാരിച്്റശഷ

മാണ്റോദിയ്കടടവ്ീറ്്്.പട്ംപ്
മാെിവിശദമാെികാരയ്ങ്്ൾ
െർച്്കെയക്തന്്്റോദിവയ്
ക്്മാക്്ി.െർച്്ഫലപര്ദമാെി
ര്ന്്്.ഇര്രാപഷ്്്ങ്്ള്കടയം്
മ്ഴ്വൻകര്ത്്്ംഒന്്ിച്്്ഉ
രറോഗിക്്്ം-പര്ധാെമപത്്്ി
രറഞ്്്.
കവള്്ിൊഴെ്ഇപസ്റെൽ
പര്ധാെമപത്്്ികബഞ്്മിൻ
കെതെയ്ാഹ്വ്മായം്റോദി
റോണിൽെർച്്െടത്്ിെിര്
ന്്്.മര്ന്്്വിതരണം,ഉെർ
ന്്സാറങ്്തികവിദയ്യ്കടവി
െിറോഗംത്ടങ്്ിെകാരയ്ങ്്
ൾവിഷെമാെി.
കൊറോണകക്്തിരാെ
റോരാട്്ത്്ിൽസഹകരിച്്്
പര്വർത്്ിക്്ാൻഇര്രാജയ്
ങ്്ളം്തീര്മാെികച്്ന്്്സർ
ക്്ാർവ്ത്്ങ്്ൾ.

കർക്്ശം,നിയനത്്്ണം
പി. ൈി. ൈാ ല്
കകാച്്ി:ഡൽഹിെിസാമ്ദീ
ൻമർക്്സികലതബ്ലീഗ്സ
റമ്്ളെത്്ിൽരകങ്്ട്ത്്വ
രികലമലൊളികളിൽെിന്്്
കകാവിഡ്ബാധയ്ണ്്ാകെ
ന്്റിറപ്ാ്ർട്്ികെത്ടർന്്്
റകരളംെടരടികൾ്്ക്ട്തൽ
കർക്്ശമാക്്ി.രാജയ്കത്്30
ശതമാെംജില്്കളിലം്കകാ
ററാണലവറസ്എത്്്ക
യം്റരാഗബാധിതര്കടഎ
ണ്്ം3,000കവിയ്കയം്കെ
യത്ത്ഗൗരവമാൊണ്സർ
ക്്ാർകാണ്ന്്ത.്റോക്
ഡൗണികലഇെിയ്ള്്ഒൻര
ത്ദിവസങ്്ളിൽെിരീക്്
ണംശക്്മാക്്ാൊണ്തീര്
മാെകമന്്റിയ്ന്്്.
മം്ലബധാരാവിറെരിെി
ൽ്്കകാവിഡ്ബാധിച്്്മരണ
മടഞ്്ആള്കടവീട്്ിൽ്്റകര
ളത്്ിൽെിന്്്ള്്െിലർകെ
ന്്്കവന്്്ംഅവർറകാഴി
റക്ാ്റട്്ക്്്റരാകെന്്്ംമ
ഹാരാഷ്പട്കരാലീസ്അറിെി
ച്്ിട്്്ണ്്്.
െിസാമ്ദീെിൽറരാെവയ്
ക്്ിതമിഴെ്ാട്്ികലറതെിെി
ൽമരിച്്തം്റകരളത്്ിക്്്
കോട്്്ത്്്ള്്റതെിജില്്െി

ൽറരാഗംരടര്ന്്ത്മാണ്മ
കറ്ാ്ര്തലറവദെ.സംസ്്ാെ
ത്്്കകാവിഡ്െിെപത്്്ണവി
റധെമാക്ന്്തിെിടെിൽകാ
രയ്ങ്്ൾരാളിറപ്ാ്കര്കതന്്്
സർക്്ാരിന്െിർബന്്മ്ണ്്്.
അതിൊൊണ്രരിറശാധെ
കളം്കവ്ാറല്്്ൻ്്െടരടിക
ളം്കർ്്ശെമാക്്ാൻ്്തീര്മാ
െിച്്ത.്
റകരളത്്ിന്അട്ത്്ഒ
ൻ്്രത്ദിവസങ്്ൾവളകരെി
ർണാെകമാണ.്ക്ട്തൽ്്
റരാഗബാധിതർ്്ഉണ്്ാകാതി
രിക്്്ക,സമ്ഹവയ്ാരാെംഒ
ഴിവാക്്്കഎന്്ിവൊണ്
ഈസമെത്്്ഉറപ്്ാറക്്ണ്്
ത.്രരിറശാധെയക്്്ാെിെ
ൽ്്കിെപസ്വങ്്ള്കടറിസ
ൾ്്ട്്്കൾ്്ഇെിയ്ള്്ദിവസ
ങ്്ളിൽ്്ക്ട്തലാെിഎ
ത്്്ം.വരം്ദിവസങ്്ളിൽറാ
പ്്ിഡ്കടസ്്്്്ംആരംഭിക്്്ം.
െിലവിൽ്്സർ്്ക്്ാർ്്എട്്്
ജില്്കകളറഹാട്്്സറ്രാട്്്ക
ളാെിപര്ഖയ്ാരിച്്ിട്്്കണ്്ങ്്ി
ലം്സമ്ഹവയ്ാരെംഉണ്്ാെ
താെിസ്െെെില്്.ഇര്രത്
റരർ്്ക്്്റരാഗംസ്്ിരീകരി
ക്്്കയം്രണ്്്റരർമരിക്്്
കയം്കെയത്റതെിെിൽ്്െി

ന്്്ആള്കൾ്്റകരളത്്ിറല
ക്്്കടക്്ാതിരിക്്ാൻഇട്
ക്്ിെികലഅതിർ്്ത്്ിററാ
ഡ്കൾക്്്പ്റകമകാട്്്രാ
തകളിലം്രരിറശാധെകർ
ശെമാക്്ി.ഇതിെകം16കാ
ട്്്വഴികൾകരാലീസം്വെം
വക്പ്്്അധിക്തരം്െിരീ
ക്്ണത്്ിലാക്്ി.
കരാലീസ്ഇതിൊെി
റപ്ഡാൺഉരറൊഗിക്്്ന്്്മ്
ണ്്്.മ്ന്്ാർ്്-കകാലടക്്ൊ
ൽ്്റമഖല,മറയ്ർ്്റമഖലഎ
ന്്ിവിടങ്്ളിലം്സംയ്ക്്
രരിറശാധെയ്ണ്്്.അന്മ
തിെില്്ാകതഎത്്്ന്്ആള്
കകളകകണ്്ത്്ിൊൽ്്െി
ർ്്ബന്്ിതകവ്ാറല്്്െിറല
ക്്്അെക്്്വാൊണ്തീര്
മാെം.
വെൊട്്ിൽ്്തമിഴെ്ാടം്
റകരളവ്മാെിഅതിർ്്ത്്ിര
ങ്്ിട്ന്്14ററാഡ്കളിലം്ക
ർ്്ശെരരിറശാധെൊണ.്
കരാലീസ,്റഫാററ്്്്്,റവെയ്,്
ആറരാഗയ്വക്പ്്്ഉറദ്യാഗ
സ്്രാണ്രരിറശാധെെട
ത്്്ന്്ത.്അതിർ്്ത്്ിെികല
വെരാതകളിലം്രണ്്്ദിവ
സമാെിരരിറശാധെശക്്
മാണ.്

തിര്വെത്്പ്രം:റകരളത്്ി
ൽ്്11റരർ്്ക്്്ക്ടികൊവിഡ്
19കൊറോണലവറസ്ബാ
ധസ്്ിരീകരിച്്താെിആറോ
ഗയ്വക്പ്്്മപത്്്ികക.കക.
ലശലജ.കാസർ്്റോഡ്ജില്്
െിൽ്്െിന്്്ള്്ആറ്റര
ർ്്ക്്്ംകൊല്്ം,ആലപ്്്ഴ,എ
റണാക്ളം,രാലക്്ാട,്കണ്്്
ർ്്ജില്്കളിൽ്്െിന്്്ള്്ഓ
റോര്ത്്ർ്്ക്്്മാണ്ഇന്്കല
റോഗംസ്്ിരീകരിച്്ത.്ഇവരി
ൽ്്അഞ്്്റരർ്്ദ്ബാെിൽ്്
െിന്്്ം(കാസർ്്റോഡ-്3,ക
ണ്്്ർ്്-1,എറണാക്ളം-1)മ്
ന്്്റരർ്്ഡൽഹിെിസാമ്ദ്്ീ
ൻമർക്്സിൽെിന്്്ം(ആല

പ്്്ഴ,കൊല്്ം,കാസർ്്റോഡ)്
ഒരാൾ്്ൊഗപ്്രിൽ്്െിന്്്ം
(രാലക്്ാട)്വന്്വരാണ.്ര
ണ്്്റരർ്്ക്്്സമ്്ർ്്ക്്ത്്ില്
കടൊണ്(കാസർ്്റോഡ)്റോ
ഗംവന്്ത.്
റകരളത്്ിൽ്്ഇറതവകര
306റരർ്്ക്്ാണ്റോഗബാധ
സ്്ിരീകരിച്്ത.്ഇന്്കലഎട്്്
റരര്കടരരിറോധൊഫലം
കെഗറ്്ീവ്ആെിട്്്ണ്്്.കണ്്്ർ്്
ജില്്െിൽ്്ഏഴ്റരര്കടയം്
തിര്വെത്്പ്രംജില്്െികല
ഒരാള്കടയം്രരിറോധൊ
ഫലമാണ്കെഗറ്്ീവ്ആെത.്
െിലവിൽ്്254റരർ്്വിവിധ
ആശ്രപത്ികളിൽ്്െികിത്്

െിലാണ.്50റരർ്്റോഗമ്
ക്്ിറെടി.
വിവിധജില്്കളിലാെി
1,71,355റരർ്്െിരീക്്ണത്്ി
ലാണ.്ഇവരിൽ്്1,70,621റരർ്്
വീട്കളിലം്734റരർ്്ആശ്
രപത്ികളിലം്െിരീക്്ണത്്ി
ലാണ.്
ഇന്്കല174റരകരൊണ്
പ്ത്താെിആശ്രപത്ിെിൽ്്
പര്റവശിപ്്ിച്്ത.്റോഗലക്്
ണങ്്ള്ള്്9,744റരര്കട
സാംരിള്കൾ്്രരിറോധെ
യക്്്്അെച്്തിൽ്്ലഭയ്മാെ
8,586എണ്്ത്്ിക്്്ഫലം
കെഗറ്്ീവാണ.്

േിവേശികള ഒളിേിലെനുുു ലൊെീസ്
പപ്യത്യക യലഖകൻ്്
െയ്്ഡൽഹി:െിസാമ്ദീെികല
തബ്ലീഗ്സറമ്്ളെത്്ിൽര
കങ്്ട്ത്്വര്മാെിബന്്കപ്്
ട്്്17സംസ്്ാെങ്്ളിലാെി
1,023റരർക്്്കൊവിഡ്സ്്ി
രീകരിച്്താെിറകപദ്്്ആറോ
ഗയ്മപത്്്ാലെം.ഇറോകടരാ
ജയ്കത്്കോത്്ംകൊറോണ
ബാധിതരിൽ30ശതമാെവം്
ഒകോറ്്സംഭവവ്മാെിബന്്
കപ്്ട്്വരാെിട്്്കണ്്ന്്്ംമ
പത്്്ാലെം.
മറ്്്രാജയ്ങ്്ള്മാെിതാര
തമയ്ംകെയ്്്റ്പ്ൾരാജയ്
കത്്കൊറോണബാധിതര്
കടഎണ്്ത്്ികലവർധെയ്
കടെിരക്്്ക്റവാകണന്്്ം
ആറോഗയ്മപത്്്ാലെംറോെി
്്്്കസപക്ട്്റിലവ്അഗർവാ
ൾരതിവ്വാർത്്ാസറമ്്ള
െത്്ിൽരറഞ്്്.
തബ്ലീഗ്സറമ്്ളെത്്ിൽ

രകങ്്ട്ത്്വകരയം്അവർ
റെരിട്്്ബന്്കപ്്ട്്വകരയം്
കകണ്്ത്്ാന്ള്്പശ്മങ്്ൾ
17സംസ്്ാെങ്്ളിൽത്ടര്
കൊണ.്തബ്ലീഗ്സറമ്്ളെ

ത്്ിൽരകങ്്ട്ത്്വരം്അവ
ര്മാെിബന്്കപ്്ട്്വര്മാെി
22,000റരർഇറപ്്ൾകവ്ാറ
ല്്്െില്കണ്്ന്്്റകപദ്്്ആ
ഭയ്ത്്രമപത്്്ാലെംവയ്ക്്മാ
ക്്ി.തബ്ലീഗ്സറമ്്ളെത്്ി
ൽരകങ്്ട്ത്്വരിൽെിലർ
റോഗവയ്ാരെംതടൊന്ള്്
പര്വർത്്െങ്്റോട്സഹക
രിക്്ാത്്ത്പര്ശെ്ംസ്ഷ്്ി
ക്്്ന്്്കണ്്ന്്്െിലസംസ്്ാ
െങ്്ൾരരാതികപ്്ട്ന്്്ണ്്്.
സറമ്്ളെത്്ിൽരകങ്്ട്ത്്
എണ്്്റിറലകറവിറദശികൾ
ഡൽഹിെികലവിവിധരള്്ി
കളിൽഒളിച്്്താമസിക്്്ന്്്
കണ്്ന്്്ഡൽഹികോലീസ്ര
റയ്ന്്്.
ആറോഗയ്പര്വർത്്കരം്
കോലീസം്ഇവർഎവികട
കോകക്്യ്കണ്്ന്്്തിരിച്്റി
ഞ്്ിട്്്ണ്്്.ഇവരിൽരലർ
ക്്്ംകൊവിഡബ്ാധയ്ണ്്ാ
കാകമന്്്ംഅവരിൽെിന്്്

രലർക്്്ംരടർന്്ിട്്്ണ്്ാകാ
കമന്്്ംആറോഗയ്മപത്്്ാലെം
ആശങ്്കപ്്ട്ന്്്.ഇവകരപ്
റത്്്കൊണ്്്വന്്്രരിറോ
ധിക്്്കയം്കവ്ാറല്്്െിലാ
ക്്്കയം്കെയ്്്ന്്തിന്തട
സംറെരിട്്ാൽആരാധൊല
െങ്്ളിലടക്്ംരരിറോധെ
റവണ്്ിവര്കമന്്ാണ്കോലീ
സ്സർക്്ാരികെഅറിെിച്്ി
രിക്്്ന്്ത.്
ഇര്ന്റോളംവിറദശികൾ

16രള്്ികളിലാെിഒളിച്്്താ
മസിക്്്ന്്്എന്്ാെിര്ന്്്
ആദയ്സ്െെകൾ.രിന്്ീട്
െടത്്ിെഅറെ്വഷണത്്ി
ലാണ്എണ്്്റിറലകററരര്
കണ്്ന്്്വയ്ക്്മാെകതന്്്ം
കോലീസ്വ്ത്്ങ്്ൾ.ഡൽ
ഹിെിൽതങ്്്ന്്വിറദശപര്
തിെിധികൾആറോഗയ്വക്
പ്്ികെബന്്കപ്്ടാൻകഴി
ഞ്്ദിവസംെിർറദശംെൽ
കിെിര്ന്്്.എന്്ാൽ,അത്

ഫലപര്ദമാെിട്്ികല്്ന്്ാണ്
കോലീസ്രറയ്ന്്ത.്
െിസാമ്ദീൻസറമ്്ളെ
ത്്ിൽരകങ്്ട്ത്്29വിറദ
ശികകളഒളിവിൽതാമസിപ്്ി
ച്്തിന്മഹാരാപഷ്്്കോലീസ്
മ്ന്്്റോസക്്്്കള്കടപട്റ്്്്ി
കൾകക്്തിറരകഴിഞ്്ദിവ
സങ്്ളിൽറകകസട്ത്്ിര്
ന്്്.അഹമ്്ദ്െഗർജില്്െി
ലാണിത.്വിറദശികളിൽെില
ർെിസാമ്ദീെികലസറമ്്ള
െംകഴിഞ്്്തമിഴെ്ാട്്ിൽ
റോെിര്ന്്്. തമിഴെ്ാട്്ിൽ
കൊവിഡബ്ാധിതര്കടഎ
ണ്്ംക്തിച്്്െർന്്ത്തബ്
ലീഗ്സറമ്്ളെവ്മാെിബന്്
കപ്്ട്്വര്കടരരിറോധൊഫ
ലങ്്ൾവന്്്ത്ടങ്്ിെറശഷ
മാണ.്സറമ്്ളെത്്ിൽരകങ്്
ട്ത്്അമ്്ക്ത്ന്്്കാരൻ
ഇന്്കലവില്്്പ്രത്്്കൊ
വിഡ്ബാധിച്്്മരിച്്ിട്്്മ്ണ്്്.
റതെിെിൽഅമ്്ത്്ിമ്ന്്്
വെസ്ള്്സപ്ത്ീയം്ഇന്്
കലകൊവിഡ്ബാധിച്്്മരി
ച്്്.ഇറോകടതമിഴെ്ാട്്ികലമ
രണസംഖയ്മ്ന്്ാെി.

ലകാ േി ഡ ുഭീ തി ലയാ ഴി ഞുുാ ൽുു 
ജ ുണുു ഒ നുുി ന ുത ലനു ുസക് ുളുു േ ർുുഷം 
പപ്യത്യക യലഖകൻ്്
കകാച്്ി:കകാവിഡ്പര്തിറരാധപര്വ
ർ്്ത്്ങ്്ളിൽ്്രരീക്്കൾ്്രാളിറപ്ാ്
കെങ്്ിലം്ജ്ണിൽ്്തകന്്സക്്ൾ്്വ
ർ്്ഷംആരംഭിക്്ാന്ള്്ഒര്ക്്ങ്്ളി
ലാണ്വിദയ്ാഭയ്ാസവക്പ്്്.െടത്്ാൻ്്
സാധിക്്ാതിര്ന്്രരീക്്കൾ്്എന്്്
െടത്്്കമന്്്ക്തയ്മാെിരറൊൊവി
കല്്ങ്്ിലം്സ്്ിതിെിെപത്്്ണവിറധെ
മാൊൽ്്രിന്്ീട്അൽ്്രംറരാലം്താമ
സിക്്ികല്്ന്്്വിദയ്ാഭയ്ാസമപത്്്ികപ്ോ
ഫ.സി.രവീപദ്്്ൊഥ്"കമകപ്ടാവാർ്്ത്്'
റൊട്രറഞ്്്.
രരീക്്സംബന്്ിച്്്കതറ്്ാെവാ
ർ്്ത്്കൾ്്െിലറകപദ്്്ങ്്ൾപര്െരിപ്്ി
ക്്്ന്്ത്വലിെതലറവദെസ്ഷ്്ിക്്്
ന്്്ണ്്്.കഴിഞ്്ദിവസംമ്ഖയ്മപത്്്ിത

കന്്അക്്ാരയ്ംസ്െിപ്്ിച്്്.സംസ്്ാ
െകത്്സക്്ള്കളികലക്ട്്ികൾ്്ക്്്
ള്്െിർ്്റദശങ്്ൾ്്അധയ്ാരകർ്്തകന്്
സാമ്ഹയ്മാധയ്മങ്്ളില്കടെൽ്്ക്
ന്്്ണ്്്.
റലാക്്്ഡൗൺ്്എന്്്അവസാെി
ച്്ാലം്,ജെജീവിതംസാധാരണഗതി
െിറലക്്്െീങ്്ിൊല്ടൻ്്രരീക്്െട
ത്്ാൊണ്െിലവികലതീര്മാെം.ഇ
റപ്ാ്ൾ്്പര്ഖയ്ാരിച്്ിരിക്്്ന്്രീതിെിൽ്്
ഈമാസം14ന്റലാക്്്ഡൗൺ്്രി
ൻ്്വലിച്്ാൽ്്റമയ്ആദയ്വാരത്്ിന്
ള്്ിൽ്്രരീക്്കൾ്്പ്ർ്്ത്്ിൊക്്ിവാ
ലയ്്റവഷന്കൾ്്െടത്്്ം.
സംസ്്ാെത്്്ഏറ്്വം്ക്ട്തൽ്്

വിദയ്ാർഥികൾ്്എഴ്തിെഎസ്എസഎ്
ൽ്്സിരരീക്്യ്കടഇത്വകരയ്ള്്

റരപ്്റ്കൾ്്വാലയ്്റവഷൻ്്കയ്ാംപ്ക
ളിറലക്്്അെച്്്കഴിഞ്്്.15ദിവസം
മതിറിസൽറ്്്പര്ഖയ്ാരിക്്ാൻ്്.അത്ക
ഴിഞ്്ാൽ്്വളകരകരകട്്ന്്്തകന്്പര്
റവശെവം്െടത്്്ം.ആരീതിെിൽ്്
സംവിധാെങ്്ൾപക്മീകരിച്്ിട്്്ണ്്്.
ഒന്്ാംക്്ാസിക്്്പര്റവശറൊത്്വ
വം്രതികൊന്്ാംക്്ാസിക്്്പര്റവശ
റൊത്്വവം്ജ്ൺ്്ഒന്്ാംതീെതിെ
ടത്്ാൊണ്കഴിഞ്്വർ്്ഷംതീര്മാ
െിച്്ത.്അതന്സരിച്്ാണ്മ്റന്ാ്ട്്്
െീങ്്ിെതം്.രാഠപ്സത്കങ്്ളം്ക്
ട്്ികൾ്്ക്്ക്ള്്യ്ണിറഫാമ്കളം്വ
കരതൊറാണ.്റകപദ്്്,സംസ്്ാെസ
ർ്്ക്്ാര്കള്കടെിർ്്റദശംവര്ന്്തന്
സരിച്്്ഏത്സമെത്്്ംക്്ാസ്ആരം
ഭിക്്ാൻ്്വിദയ്ാഭയ്ാസവക്പ്്്കറഡി.

ലകാ േി ഡ:ു പാ ന ുർ സവു വേ ശി 
സൗ േി യി ൽുു മ രി ചുുു 
തലറശരി:കൊവിഡ1്9കൊ
റോണലവറസ്ബാധിച്്്ക
ണ്്്ർജില്്െികലരാന്ർസവ്
റദശിൊെയ്വാവ്സൗദിഅ
ററബയ്െികലമദീെെിൽമരി
ച്്്.രാന്ർമീത്്കലപ്
റക്ം്ഇരഞ്്ിക്്്ളങ്്രഎ
ൽരിസക്്്്ളിന്സമീരംകത

കക്്ക്ണ്്ിൽസാറാസിൽമ
മ്്്വിക്്്യം്ഫൗസിെയ്കട
യം്മകൻഷബെ്ാസ്(28)
ആണ്മരിച്്ത.്
മദീെെികലജർമൻആശ്
രപത്ിെിൽഇന്്കലപ്ലർകച്്
മ്ന്്്മണിറോകടൊണ്അ
ത്്്യം.ബന്്്ക്്ളാണ്ഇക്്ാ

രയ്ംഅറിെിച്്ത.്ജന്വരിഅ
ഞ്്ിൊെിര്ന്്്ഷബെ്ാസി
ക്്്വിവാഹം.മാർച്്്10ൊ
ണ്സൗദിെിറലക്്്തിരിച്്്
റോെത.്ഭാരയ്:ഷഹൊസ്(ക
രിൊട്പ്െത്്ിൽമ്ക്്്).സ
റോദരങ്്ൾ:ഷബീർ,ഷബാ
െ.

ദാവീദിന്്പ്തര്ന്ഓശാന... അ വ ന്് ജ റ ്സ ലേ മി ല്് പര് ലവ ശി 
ച്് ലപ്ാ് ള്് ന ഗ രം മ ്ഴ ്വ ന്് ആ രാ ണി വ ന്് എ ന്്് ലോ ദി ച്്്.
ജ ന ക്്് ട്്ം ര റ ഞ്്്: ഇ വ ന്് ഗ േീ േി യ യി ലേ പര് വാ േ ക നാ യ
ലയ ശ ്വാ ണ.് (മ ത്്ാ യി 21:1-11). ലയ ശ ്ജ റ ്സ ലേ മി ലേ ക്്്
ന ട ത്്ി യ രാ ജ കീ യ പര് ലവ ശ ന ലത് ് അ ന ്സമ് രി ക്്് ന്്
ഓ ശാ ന ഞാ യ ര്് കപ്ക സത് വ സ മ ്ഹം ഇ ന്്് ആ േ രി ക്്് ന്്്. 

രേ ർ്്ക്്് ക ്െി 
രോ ഗ ബാ ധ11

1,71,355
നി രീ ക്് ണ ത്്ി ൽ്്

രേ ർ്് 

സമമ്്ളനത്്ിൽപങക്്ട്ത്്വങെയം്അവർമനെിട്്്
ബന്്ങപ്്ട്്വങെയം്കങട്്ത്്ാന്ള്്ശര്മങ്്ൾ
17സംസ്്ാനങ്്ളിൽത്ടര്കയാണ.്

കാ  സ  ർ  പോ  ഡ ് കാ  ർ 6
ഡ  ൽ  ഹി േി  സാ  മ ് ദ്്ീ  ൻ 3

ഇ നുുുയ 
രോ ഗ ബാ ധി ത ർ

3,082
മ ര ണം
75

ഒ നുുി ചുുു ലൊ ര ുതാ ൻ ഇ നുുുയ യംു യ ുഎ സംു

ഇന്്്രാതര്ിദീപജവ്ലനം
കൊച്്ി: കൊറോണകെന്്
ഇര്ട്്ികെ അകറ്്്ന്്തില്
ള്് രാജയ്ത്്ിക്്്ക്ട്്ായമ്
പര്കടമാക്്ാൻഇന്്്രാപത്ി
ഒമ്്ത് മണിക്്് ഒമ്്ത് മി
െിറ്്് റെരംഎല്്ാവീട്കളി
ലം് ദീരറപ്ോജവ്ലെം െട
ത്്്ം.പര്ധാെമപത്്്ിെറരപദ്്്
റോദിയ്കടആഹവ്ാെപര്കാ
രംെടക്്്ന്്കയ്ാംകരയൻ്
ഒന്്ിച്്്െിന്്ാൽ കൊറോ
ണകെറെരിടാൻരാജയ്ത്്ി
ന്കഴിയം്എന്്സറദ്്ശ
മാണ് മ്റ്ന്ട്്്വയക്്്്ന്്
ത.് റോക്ഡൗൺകാലത്്്
വീട്കളിൽഅടച്്ിരിക്്്ന്്
വർക്്്തങ്്ൾഒറ്്യക്്്ല്്എ
ന്് റോധയ്ംക്ടി ഇതില്
കടസ്ഷ്്ിക്്കപ്്ടം്.
വീട്കളികല ലലറ്്്കൾ
മാപത്മാെിരിക്്്ം അണ
യക്്്്ക.ത്ടർന്്്ബാൽക്്
ണിെിറോ വാതിൽക്്റോ
കടറസിറോ വിളക്്്കളം്
കമഴ്ക്തിരികളം് റോർച്്്
കളം് കോലബൽ ഫ്്ാഷ്
ലലറ്്്കളം് കതളിക്്്ം. ദീ
രംകതളിക്്ാൻആരം്വീടി
ന് പ്റത്്് റോകര്കത
ന്്്ംക്ട്്ംക്ടര്കതന്്്ംല
ക്്്മണ റരഖ ലംഘിക്്ര്
കതന്്്ം സാമ്ഹിക അക
ലം രാലിക്്ണകമന്്്ം പര്
ധാെമപത്്്ി െിർറദശിച്്ിട്്്
ണ്്്.
രാജയ്ംഈകയ്ാംകരയൻ്
ഏകറ്്ട്ക്്്കമന്്് മ്ഖയ്മ

പത്്്ിരിണറാെിവിജെൻപര്
തീക്് പര്കടിപ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്. മ
മ്്്ട്്ി,സംവിധാെകനം്െട
ന്മാെറോയ്മാതയ്്എന്്ി
വരടക്്മ്ള്്പര്മ്ഖർദീരം
കതളിക്്ലിന്രിന്്്ണ പര്
ഖയ്ാരിച്്്രംഗകത്്ത്്ി.കത
ര്വ്വിളക്്്കൾ,ആശ്ര
പത്ിെികലയം്മറ്്്അവശയ്സ
ർവീസ്കള്കടയം് വിളക്്്
കൾഎന്്ിവഅണയക്്്ില്്.
വീട്കളിൽ ലലറ്്്കളല്്ാ
കതമറ്്്ലവദയ്്തഉരകരണ
ങ്്ൾഓഫ്കെറയ്്ണ്്തില്്.
ലവദയ്്തിവിളക്്്കൾഒ
ന്്ിച്്് അണയക്്്്റ്പ്ൾ
കരകട്്ന്്് ഉണ്്ാറെക്്ാവ്
ന്്വയ്തിൊെങ്്ൾറെരിടാ
ൻ സജ്്മാകണന്്് കകഎ
സഇ്ബിരപത്ക്്്റിപ്്ിൽഅ
റിെിച്്്.ഒമ്്ത്മണിറോകട
ലവദയ്്തി ആവശയ്കതെി
ൽകരകട്്ന്്്ഏതാണ്്്350-
400കമഗാവാട്്ിക്്്ക്റവ്ഉ
ണ്്ാക്കമന്്്ംഒമ്്ത്മിെി
റ്്ിന്റശഷംഈ റോതിൽ
ആവശയ്കത കരകട്്ന്്് വർ
ദ്്ിക്്്കമന്്്മാണ് കണ
ക്്ാക്്്ന്്ത.്ഈക്റവ്മ്
ലമ്ണ്്ാറെക്്ാവ്ന്്പഗ്ിഡ്
ആഘാതംലഘ്കരിക്്ാൻ
ജലലവദയ്്ത രദ്്തികള്
കട പര്വർത്്െം െിെപത്്്ി
ക്്്ം. ഇതിന്ള്് െടരടിക
ൾവിവിധജെറററ്്ിങ്ററ്്്്ഷ
ന്കളം്റോഡ്കഡസര്ാച്്്
കസ്്്റം്സവ്ീകരിച്്്.

അ ണ യക്്്് ന്് ത ്വീ ട ്ക ളി ലെ ലെ റ്്് ക ൾ മാ തര്ം
േി ന്്് ണ യ ്മാ യി മ മ്്് ട്്ി, പോ യ ്മാ രയ്്

മെഡിക്്ൽ ഉപകരണങ്്ളമ്െ 
ലഭയ്ത ഉറപ്്ാക്്ാൻ പപ്ധാനെപത്്്ി
മം്ബൈയിൽ നിയപത്്്ണം നീട്്ിയയക്്്ം

രോ ഗ ബാ ധി ത ർ
1,154,845
മ ര ണം
61,684
പോ ഗ മ ്ക്്ി പേ ടി യ വ ർ
2,40,201

വോ കം

ടര്െയ്ൻ സർവീസ ്പന്രാരംഭിക്്ൽ:
തീരമുാനമായിലലുനുുുു 
ലെയുൽവേ
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പോഴിപകുുടുനഗരതുുിചലചതരുവനുാേെൾകു്ുയുവാവുഭകുുണംനൽകുനുുു.സൗതു്ുബീചുുിൽനിനുുുളുുൊഴെു.-വിമിത്്്ഷാൽ

സവുനുുംലേഖകൻ
ഞോഴിഞ്ക്ട:് േില്്യിപേ എ
ല്്ാ പെറ്േിെ/പരപ്്രാഗത മ
ത്്്യബന്്ന ഞോട്്്േളം്ഇ
ന്്്മ്തൽ്് ഞബപ്്്ര്്,പ്തിയാ
പ്്, പോയിോണ്്ി, ഞോപ്്ാൽ്്
എന്്ീെിഷിങ്ഹാര്്ബറ്േളി
ൽ്് മാപത്ഞമ എത്്ാനം് ോ
ന്്ഡ്പെയ്്ാനം്പാട്ള്്്എ
ന്്്േില്്ാേേകറ്്്ര്്എസ.്സാം
ബശിവറാവ്ഉത്്രവിട്്്.മറ്്്
െിഷ് ോന്്ഡിങ് പസന്്്റ്േ
ളായപോയിോണ്്ിബീച്്്,തി
ഞ്ക്െി,സേനാട്്ി, പള്്ിതാ
ഴം, ഞബപ്്്ര്്, ൊേിയം,പ്തി
യാപ്്എന്്ിവിെങ്്ളിൽ്്ഇന്്്
മ്തൽ്്െിഷ്ോന്്ഡിങ്അന്
വദിക്്ില്്. ഇക്്ാരയ്ം ഉറപ്്്വ

ര്ത്്ാനായി ആവശയ്മായ
പപാേീസ് സംഘപത്് േില്്ാ
പപാേീസ് ഞമധാവിേൾ്് നി
ഞോഗിക്്ണപമന്്്േേകറ്്്ര്്
നിര്്ഞദ്്ശിച്്്.ഞോക്്് ഡൗണി
പന്്് അെിസ്്ാനത്്ിൽ്് േില്്
യിൽ്്വേിയഞോട്്്േൾ്്ക്്്നി
യപത്്്ണംഏര്്പപ്്ട്ത്്ിയിട്്്
ണ്്്.പെറ്േിെമത്്്യബന്്നം
മാപത്മാണ് അന്വദിച്്ിട്്്ള്്
ത.്പെറ്േിെമൽ്്സയ്ബന്്ന
ഞോട്്്േൾ്് നിേവിപേ െിഷ്
ോന്്ഡിങ് പസന്്്റ്േളിൽ്് മ
ത്്്യംഎത്്ിച്്്വിപണനംനെ
ത്്്ന്്ത്വന്്േനത്്ിരക്്ിന്
ോരണമാവ്ന്്്ണ്്്.ഇവിെങ്്
ളിപേ േനത്്ിരക്്് നിയപത്്്ി
ഞക്്ണ്്ത് പോഞോണ വയ്ാപ

നംതെയ്ന്്തിന്അനിവാരയ്
മാണ.്ഞോട്്്േളിൽ്്നിന്്്ഞന
രിട്്് പെറ്േിെ േച്്വെക്്ാ
ര്്ക്്ാണ്െിഷിങ്ഹാര്്ബറ്േ
ളിൽ്്നിന്്്ംമത്്്യംനൽ്്ക്്്
േ. ഞോക്്ണ്് വയ്വസ്്യിോ
ണ്ഹാര്്ബറിഞേക്്്ള്്പപ്ഞവ
ശനം.മത്്്യത്്ിപന്്്വിേഹാ
ര്്ബര്്മാഞനജെ്പമന്്്്േമ്്ിറ്്ിയ്
മായിെര്്ച്്പെയത്്െിഷറീസ്
പഡപയ്്ട്്ിഡയറകറ്്്ര്്തീര്മാ
നിക്്്ന്് നിരക്്ിോയിരി
ക്്്ം.ഇവിപെനിന്്്മത്്്യംഎ
ട്ക്്്ന്്േച്്വെക്്ാര്്െില്്റമ
ര്്ക്്റ്്ിൽ്് മത്്്യം േേയ്മാക്്
ണം.മത്്്യബന്്നത്്ിന്പ്റ
പപ്്ട്ന്് പരപ്്രാഗത മത്്്യ
പോഴിോളിേൾ്് അവര്പെ

യാനങ്്ള്പെവിവരംഞബപ്്്ര്്
െിഷറീസ്േണ്്ഞപ്ൊൾ്്റ്മിൽ്്
അറിയിക്്ണം. ഇതന്സരി
ച്്്ളളമ്ന്്ഗണനാഞോക്്ണ്്
ബന്്പപ്്ട്് ഹാര്്ബറ്േളിൽ്്
േേിക്്്ം.േണ്്ഞപ്ൊൾ്്റം്നപ്്
ര്്: 04952414074.ഈ ോരയ്
ങ്്ൾ്് ഏഞോപിപ്്ിക്്്ന്് ഉ
ഞദ്യാഗസ്്ന്ള്് സൗേരയ്ങ്്
ൾ്്ഹാര്്ബര്്എച്്ിനീയറിംഗ്
വക്പ്്്േേയ്മാക്്്ം.മത്്്യപെ
ഡിപന്്് േില്്യിപേ ഔട്്്െപേറ്്്
ഇന്്് മ്തൽ്് ത്റന്്് പപ്വ
ര്്ത്്ിക്്്ം. േില്്യിൽ്് ഒരിെ
ത്്്ംമത്്്യഞേേംഅന്വദി
ക്്ില്്. എല്്ാ ഹാര്്ബറ്േളി
ലം്സെ്ഞറ്്ഷന്്ഹൗസ്ഓെീസ
റ്പെഞനത്തവ്ത്്ിൽ്്ആവശയ്

മായപപാേീസിപനേില്്ാപപാ
േീസ് ഞമധാവിേൾ്് നിഞോഗി
ക്്്ം.ഇതരസംസ്്ാനങ്്ളിൽ്്
നിന്്്ംഎത്്്ന്് മത്്്യത്്ി
പന്്് ഗ്ണഞമന്് ഉറപ്്് വര്
ത്്ാന്ളളനെപെിേൾ്്തഞദ്്ശ
സവ്യംേരണസ്്ാപനങ്്ള്പെ
പഹൽ്്ത്്് ഓെീസര്്മാരം് േ
ഷ്്്യസ്രഷ്്ാഉഞദ്ോഗസ്്രം്
ഉറപ്്്വര്ത്്ണപമന്്് േേ
കറ്്്ര്്നിര്്ഞദ്്ശിച്്്.പോഞോണ
പപ്തിഞോധപപ്വര്്ത്്നങ്്
ൾ്്ക്്ായി താല്ക്്െിസ്്ാന
ത്്ിൽ്്നിഞോഗിച്് ഞോഡൽ്്
ഓെീസര്്മാര്്ക്്ായിക്്്ം ഞമ
ൽ്്പറഞ്്ോരയ്ങ്്ൾ്്ഏഞോ
പിപ്്ിക്്്ന്്തിന്ള്്ച്മതേ
പയന്്്ംേേകറ്്്ര്്അറിയിച്്്.

ജില്്യിലെ ഫിഷ ്ൊന്്ഡിങ ്ഇന്്്മത്ല്് ഹാര്്ബറക്ളില്് മാതത്ം

മത്്്യ ലെെം അനവ്ദിക്്ില്്

ക്റ്്്യാെി:ഞോവിഡ.്19പപ്തിഞോധപപ്വരത്്നത്്ിപന്്്ോഗമായി
ക്റ്്്യാെി പപാേീസ് ഞസ്്്്ഷനിൽഎന.േി.ഒ.അഞോസിഞയഷന
പത്ിേയരമാസക്്്്േൾനൽേി.സംസ്്ാനസമിതിഅംഗംവി.
എം.െപന്്്നഞസ്്്്ഷനഹൗസ്ഓെീസരക്്്സേമാറി.
സംസ്്ാനേമ്്ിറ്്ിഅംഗംസിജ.്പേ.നായര,പേ.േി.ഒയ്ഞനതാ
വ.്എ.സ്സബരഎന്്ിവരപപക്്ട്ത്്്.ഇക്്ഴിഞ്്ദിവസങ്്
ളിൽനാദാപ്രംക്റ്്ാെിഞമഖേേളില്ള്്ആഞോഗയ്ഞേപന്്്ങ്്ളി
ലം്എന.േി.ഒ.അഞോസിഞയഷനമാസക്്േൾവിതരണംപെ
യത്ിര്ന്്്.

സി.പി.രഘുനാഥു
ക്റ്്്യാെി: ആയിരേണക്്ിനാ
ള്േൾഎത്്്ന്്ക്റ്്്യാെിപ്
തിയബസ്സ്്്്ാനഡിപേഗ്ഹ
മ്ഖങ്്ൾേൗത്േമാവ്േയാ
ണ.്ബസ്സ്്്്ാന്്്്നിരമ്്ാണപപ്

വരത്്നങ്്ൾക്്ായിനിഞഷ്്
പിച്്മണൽക്നമാത്്ിഎട്
ത്്്ഗ്ഹമ്ഖര്പമാക്്ിയിരി
ക്്്േയാണ്പതര്വ്നായക്്്
ൾ.പോഞോണപപ്തിഞോധനെ
പെിേള്പെ ോഗമായി ബസ്

സ്്്്ാനഡിൽവാഹനങ്്ള്പെവ
രവ്നിേച്്്ആളനക്്മില്്ാത്്
അവസ്്യിോണ്പതര്വ്നാ
യക്്്ൾ മണൽക്നയിൽത
ങ്്ള്പെ േരവിര്ത് പപ്േെമാ
ക്്ിയത.്

കതര്വ്നായ്ക്്ള്കടകരവിര്ത്
കൗത്കമാക്ന്്്

കുറുുുയാടിപുതിേബസ്റുുുുാൻഡിൽചതരുവുനായകുുുളുചടനപുെടിപുുിചുുെരവിരുതു

ക്റ്്്യാെി: പോഞോണാമഹാമാ
രിയിൽരാേയ്ംപെട്്ിവിറയക്്്്
ഞപ്്ൾക്റ്്്യാെിയിപേഒര്ക്
ട്്ംയ്ത്്്ഞോണപഗ്സ്പപ്വര
ത്്േരപപ്ഞദശപത്്വീട്േളി
ൽേഷ്്്യവസത്്ക്്ൾഅെങ്്ി
യസച്്ിയ്മായിഎത്്്േയാ
ണ.്സവ്ത്്ംവാഹനവം്,പണ
വം് ആദയ്പമട്ത്്് അട്ത്്
ക്ട്്്ോരിൽനിന്്്ംേേിച്്പ
ണവം്ഉപഞോഗിച്്ാണ്ആവ
ശയ്മായ േഷ്്ണവസത്്ക്്ൾ
വീട്േളിൽ എത്്ിക്്്ന്്ത.്

അരി,പവളിച്്ണ,േെേ,ഉപ്്്,പ
രിപ്്്ത്െങ്്ിയഅവശയ്വസത്്
ക്്ളാണ്േിറ്്്േളിൽഉൾപപ്്ട്
ത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്വളയന്്്ര,
ഊരത്്്,േമ്്നതാഴ,ത്െങ്്ി
യ പപ്ഞദശങ്്ിോണ് േഷ്്്യവ
സത്്ക്്ൾ എത്്ിക്്്ന്്ത.്
ഞോഞോണാപപ്തിഞോധപപ്വര
ത്്നങ്്ള്പെോഗമായ്ള്്പ്
രണ സ്രഷ്്ിതത്്്വം പ്േര
ത്്ിയാണ്േഷ്്ണവിതരണം
പേ്മിേരിച്്ിരിക്്്ന്്പതന്്്ം,
പപ്ഞത്യേസാഹെരയ്ത്്ിപന്്്േീ

േരാവസ്്മനസിോക്്ിസര
ക്്ാറിപന്്്യം്ആഞോഗയ്വക്
പ്്ിപന്്്യം്നിരഞദ്്ശങ്്ൾേന
ങ്്ൾപാേിക്്ണപമന്്സഞന്്
ശംപപ്െരിപ്്ിക്്്േക്െിയാണ്
േഷ്്്യപമന്്്ംേഷ്്്യവസത്്വി
തരണത്്ിന്ച്ക്്ാനപിെിച്്്
പോണ്്്യ്ത്്്ഞോണപഗ്സ്വ
െേരപാരേിപമന്്്്ഉപാധയ്ഷ്്
നപശ്ീഞേഷ്ഊരത്്്,നിഞോേ
േമണ്്േംേന:സിപേ്ട്്റിമാരാ
യഅസഹ്രക്റ്്്യാെി,േിതിന
പേ.പേ.എന്്ിവരപറഞ്്്.

യുതു്ുപോൺനഗുസ്നപുവർതുുെർഭകുുണവസത്ുകുുളുമാേിവീടുെളിപലകു്ു

ഭക്്്യവസ്ത്ക്്ള്മായി
യ്ത്്്ശൊൺന്രസ്വീട്കളിശലക്്്

ഞതഞ്്ിപ്്േം:
ഞെഞേപപ്്് പഗ്ാമ
പച്്ായത്്ിപേ
സന്്ദ്് പപ്വര
ത്്േരക്്്ോേി
ക്്റ്്് യ്ണിഞവ
ഴസ്ിറ്്ി േയണ
സ് ക്്ബ് ഹാന
ഡ് സാനിസറ്്
സറം് മാസക്്്്
േളം്നൽേി.ഞദ
വേി അമ്് പമ
ഞമ്്റിയൽൊര
മസി ഞോപളജ്
മായി സഹേരി
ച്്ാണ് സാനി
സറ്്സറം് മാ
സക്്്്േളം് ത
യ്്ാറാക്്ിയത.്പച്്ായത്്ിപേ60സന്്ദ്്പപ്വ
രത്്േവളണ്്ിയരമാരക്്ാണ്മാസക്ം്സാനി
സറ്്സറം്വിതരണംപെയത്ത.്ഞനരപത്്േയ
ണസ്ക്്ബ്പച്്ായത്്്മായിസഹേരിച്്്ഞോ
ഞോണഞോധവത്േരണക്്ാസം്സംഘെിപ്്ിച്്ി
ര്ന്്്.പഗ്ാമപച്്ായത്്്പപ്സിഡന്്്്സി.രാഞേഷ്
-േയണസ്ക്്ബ്പസപേ്ട്്റിൊൾസ്പിൊണ്്ി

യിൽനിന്്്ംഏറ്്്വാങ്്ി.പച്്ായത്്്ആഞോ
ഗയ്വിദയ്ാേയ്ാസസ്്്്ാനഡിങ്്്േമ്്റ്്ിപെയരമാന
സി.ശിവദാസന,വിേസനോരയ്സ്്്്ാനഡിങ്്്േ
മ്്റ്്ിപെയരമാനഅസീസ്പാറയിൽ,േയണസ്
ക്്ബ്പപ്സിഡന്്്്എം.നാരായണന,പെ്ഷറരബി.
ഞപ്പംേി,േയണസ്ക്്ബ്േി.എസ.്െി.ഞോരഡി
ഞനറ്്രസേിഞോനപി.നായരഎന്്ിവര.

സന്്ധന്പവർത്്കർക്്്
പരിരക്്യ്മായിലയൺസ്ക്്ബ്

മാസക്ംുസാനികറുുസറംുപെപലനപുുുനഗുാമപഞുുാേതു്ുനപുസിഡനു്ുുസിരാപജഷ്
ലേൺസ്കുുബുഭാരവാഹിെളിൽനിനു്ുഏറുുുവാങുുുനുുു

തിര്രങ്്ാെി:പോവിഡ്ോേ
ത്്്ക്െിപവള്്ത്്ിനായിേ
ഷ്്പപ്്ട്ന്്വരക്്്സഹായമാ
യിേര്പ്്ിൽഇഎംഎസ്ക്
െിപവള്്പദ്്തി.നാല്വരഷ
മായി ത്െരച്്യായി നെക്്്
ന്്ക്െിപവള്്വിതരണംഅ
ക്്ാേഞ്ത്ക്്ാപളപറ ഇഞപ്്
ഴാണ്വിേമതിപ്്്ള്്തായിമാ
റ്ന്്ത.് മറ്്് സംവിധാനങ്്
പൊപക്്പോഞോണവയ്ാപന
നിഞോധനപശ്മത്്ിൽവയ്ാപ്
തരാക്ഞ്പ്ൾ പദ്്തിയില്
പെപയത്്്ന്് പവള്്ം നാട്്്
ോരക്്് ഏപറ സഹായേമാ
ക്േയാണ.്നാല്വരഷങ്്ൾ
ക്്്മ്പ്്്സിപിഎംസംസ്്ാ
നപസപേ്ട്്റിഞോെിഞയരിബാ
േക്ഷണ്നാണ് പദ്്തി ഉ
ദഘ്ാെനംപെയത്ത.്േരിപ്്ി
ൽപപ്ഞദശപ്ത്150ഓളംക്
ടം്ബങ്്ൾക്്ാണ് ദാഹമേ
റ്്ാന നിേവിൽ പദ്്തി താ
ങ്്ാക്ന്്ത.്ആറ്േഷ്്ഞ്ത്
ളംര്പപെേവഴിച്്ണ്പദ്്
തിപ്രത്്ീേരിച്്ത.് മ്േളി
ല്പെസ്്ാപിച്്സപപ്്്സേ
ന്േളില്പെയാണ് വീട്േളി

ഞേക്്്ദിവസവം്ആവിശയ്മ്
ള്് പവള്്ംഎത്്ിക്്്ന്്ത.്
ഇതിനായി ോളങ്്ാട് പാെ
ത്്് വേിയ േിണറം് ഉണ്്്.
സി പിഐ എം േരിപ്്ിൽ
പബ്ാച്്്േമ്്ിറ്്ിഅംഗംോള
ങ്്ാട്്് ക്ട്്ന സൗേനയ്മായി
നൽേിയ സ്്േത്്ാണ് േി
ണരക്ഴിച്്ത.് പപ്ഞദശപ്ത്

ര്ഷ്്മായക്െിപവള്്ഷ്്ാമ
ത്്ിന് പരിഹാരം ോണാന
സിപിഐ എം േരിപ്്ിൽ
പബ്ാഞ്്്ംഡിസവഎഫ്ഐ
േരിപ്്ിൽയ്ണിറ്്്മാണ്നാ
ട്്്ോരക്്ായിഈ മിേച്് മാ
ത്േപോര്ക്്ിയത.് പപ്ഞദശ
പ്ത് പപ്വാസിേള്പെശക്്
മായസാപ്്ത്്ിേപിന്്്ണ

േേിച്്പദ്്തിക്െിയാണിത.്
ഞോഞോണയ്പെഞപരിൽ പപ്
വാസിേപളസാമ്ഹിേമാധയ്
മങ്്ളില്പെ അധിഞ്ഷ്പി
ക്്്ന്്വരക്്്ള്്മറ്പെിക്
െിയാണ്അവിര്പെസഹായം
ക്െി േേിച്്് പപ്ാവരത്്ിേമാ
ക്്ിയേര്പ്്ിപേക്െിപവള്്
പദ്്തി.

ക്ടികവള്്ത്്ിന്കഷ്്ക്പ്ട്ന്്വർക്്്
കകത്്ാങ്്്മായിസിപിഎം

ഇഎംഎസ്കുടിചവളുുപദുുതിവീടുെളിചലതുുിവിതരണംചെയുുുനുുഡികവഎഫഐു,സിപിഎം
നപുവർതുുെർ

എൻജിഒഅപോസിപേഷൻസംസുുാനസമിതിഅംഗംവി.എം.
െനദുുുൻകുറുുുയാടിചപാലീസ്പറുുുുഷനിൽമുഖാവരണങുുൾകെമാ
റുനുുു.

മ്ഖാവരണങ്്ൾകകമാറി

തിര്രങ്്ാെി:
േില്്യിൽ ത
പന്് ഏക്്റ
േണക്്ിന്
വയ്ാപിച്്്േിെ
ക്്്ന്് പനൽ
ക്ഷി പോ
യ്ത്്ിന് പത
യ്്ാറായിട്്് ഇ
ര്പത് ദിവസ
ഞ്ത്ളമായിര്
ന്്്.പോവിഡ്19ആശക്്യി
ൽപോയ്ത്്്പമഷീനസപ്ഡ
വരമാര പെറ്മ്ക്്് വയേിൽ
ഉഞപഷ്്ിച്്്സപ്ഡവരമാരതമി
ൽനാട്്ിഞേക്്് ഞോയഞോപെ
പനല്്്നഷ്്പപട്ഞോഎന്്ആ
ശക്്യിോയിര്ന്്്ഇവിെഞത്്
േരഷേര,േരഷേഞോട്ഉെന
പരിഹാരംോണാപമന്്്പപ്ഞദ
ശഞ്ത് പെറ്മ്ക്്് നാട്്്ോ
രയ്ം ക്ട്്ായമ് ോരവാഹിേൾ
ത്ണയായി.ക്ഷിമപത്്്ി,േില്്
േേകറ്്്ര, േില്്ാക്ഷിഓെീ
സരഎന്്ിവര്പെപശ്ദ്്യിൽ
പപട്ത്്്േയം് ഇതിഞോര്
പരിഹാരംഉെനതരാപമന്്്ഉ
ഞദ്ോഗസ്്ര ഉറപ്്് നൽക്േ
യം്പെയത്.്േരഷേരം്ക്
ട്്ാഴമ്മപപ്വത്്േര്പെയം്നി
രത്്രപശ്മെേമായിഇന്്പേ
രാവിപേ മ്ന്്് പോയ്ത്്് യ
പത്്്ംപപ്ഞദശത്്്എത്്്േയം്

പെയത്,്ഞവനൽമഴവന്്്േ
ഴിഞ്്ാൽ പനൽക്ഷിയിൽ
പവള്്ംഎത്്ിയാൽപമഷീന
ഉപഞോഗിച്്് പോയത്് എട്
ക്്ാന പപ്യാസമാണ,്അങ്്
പനവന്്ാൽഏക്്റേണക്്ി
ന്പനനക്ഷിയാകം്പെറ്മ്
ക്്്,തിര്രങ്്ാെി,േട്വള്്്ര,
പെമ്്ാട,്േക്്ാട്ോഗങ്്ളിൽ
നശിക്്്േ,േില്്ാേയ്ഷിവക്
പ്്ിപന്്്ോരഷിേഎനേിനീയ
ര വിോഗമായആനക്്യത്്്
നാല്പോയത്്്്പമഷീനാണ്
ഉള്്ത,്അത്പോണ്്ാണ്അ
നയ്സംസ്്ാനത്്്നിന്്്പമഷീ
ന്േൾഇവിപെഎത്്്ന്്ത,്
തയ്ശ്രിോണ് പോയ്ത്്് പമ
ഷീനക്ട്തൽഉള്്ത്അവി
പെനിന്്്എപപ്ിൽ15ന്ക്ട്ത
ൽപമഷീനേില്്യിൽഎത്്്
പമന്്്ംേില്്ാക്ഷിഓെീസര
േമാല്ദ്്ീനപറഞ്്്.

ഞതഞ്്ിപ്്േം : ഞെഞേപപ്്്യിൽ
പോവിഡ്-19പന്്്പശ്്ാത്്േ
ത്്ിൽ നിഞോധനം േംഘിച്്്
എം സാന്്്്േെത്്ിയഗ്ഡസ്്
ഓപട്ാ്യം്സപ്ഡവറം്പിെിയി
ൽ.ഞെഞേപപ്്്ഇെിമ്ഴിക്്ൽോഗ
ത്്്നിന്്്പനയപ്റംോഗഞത്്
ക്്് എം സാന്്്് േെത്്ിയ ഗ്
ഡസ്്ഓഞട്്റിഷ്്യാണ്പപാേീ

സ്ഇന്്പേപിെിപച്്ട്ത്്ത.്വി
േക്്് േംഘിച്്്അനധിക്തമാ
യിവാഹനംഓെിച്്സപ്ഡവര
പക്്തിഞരയം് പപാേീസ് ഞേ
പസട്ത്്്. ോേിക്്റ്്് യ്ണി
ഞവഴസ്ിറ്്ിപോെക്്ാട്്േത്്്മ്
ഹമ്്ദീഷയ്പെ മേന പേ അ
ബ്്്ൾസോം(40)പനതിഞരയാ
ണ്പപാേീസ്ഞേപസട്ത്്ത.്

നിശോധനംലംഘിച്്്എംസാന്്്്
കടത്്ിയവർപിടിയിൽ

ഞതഞ്്ിപ്്േം:പപാേീസ്ഞസ്്്്
ഷനപരിധിയിൽവിവിധയിെ
ങ്്ളിൽവിേക്്്േൾമറിേെ
ന്്് അനധിക്തമായി ൊയ
ക്്െനെത്്ിയനാല്േെക്്ാര
പക്്തിഞര പപാേീസ് ഞേപസ
ട്ത്്്.ഞെഞേപപ്്്സവ്ഞദശിേ
ളായ സപഞ്ങ്ട്്്ര - ഞോ
ങ്്ാട്്് വീട്്ിൽ സസതാേിയ്
പെമേനപേെിബീരാനക്ട്്ി
(60),സപഞ്ങ്ട്്്രൊപപ്ത്്
യിൽമമ്്ാേിമേനഎം സി

മ്ഹമ്്ദ്(65),പള്്ിക്്ൽസവ്
ഞദശിേളായ പര്ത്്ിഞ്ക്ട്
ൊഞോട്്ിവീട്്ിൽഅബ്ബക്്
ര മേന മ്ഹമ്്ദ് ബഷീര
(47), പള്്ിക്്ൽ ബസാര
ഞോഴിപ്്്റംഇപ്്ിച്്ിഞോയത
ങ്്ൾ മേന മ്ത്്്ഞോയത
ങ്്ൾ (55) എന്്ിവരപക്്തി
ഞരയാണ്ഞേസ് .നിഞോധനം
േംഘിച്്്ൊയക്്െത്റന്്്പപ്
വരത്്ിച്്തായ്പപാേീസ്വയ്
ക്്മാക്്ിയത.്

അനധിക്തമായ്ചായക്്ട
നടത്്ിയവർക്ക്തിശരശകസ്

ബാല്ഞശരി:എകസ്സസ്പറ
യച്്്്പാരട്്ിയം്ഞോഴിഞക്്ട്
ഇന്്്േിേന്്്്സ് ബയ്്ഞോയം്
സംയ്ക്്മായിനട്വണ്്്ര-മ
ന്്ക്്ാവ്ോഗങ്്ളിൽനെത്്ിയ
പറയഡ്ിൽ200േിറ്്രവാഷ്േ
പണ്്ത്്ിനശിപ്്ിച്്്.രണ്്്ഞേ

സ്േൾരേിസ്്്്രപെയത്.്േഴി
ഞ്്ദിവസംമന്്ക്്ാവിൽവച്്്
300േിറ്്രവാഷ്എകസ്സസ്
േപണ്്ത്്ിയിര്ന്്്. പറയഡ്ി
ൽപപ്ിവന്്്ീവ്ഓെീസരമാരായ
സി.ശശി,വി.പപ്േിത്്്.,സിവി
ൽഎകസ്സസ്ഓെീസരമാ

രായസനേീഷ.്െി,ഷിജ.്െി,വ
നിതസിഇഒസ്േ,സപ്ഡവര
പപ്േീഷ് എന്്ിവര പപക്്ട്
ത്്്.സ്്േത്്്പഞപ്ോളിങ്ശ
ക്്ിപപ്്ട്ത്്്പമന്്്എകപ്സ
സ്ഇനസപ്പകറ്്്രമഞോജ്പ
െിക്്ത്്്അറിയിച്്്.

ബാല്ശേരിയിൽവൻവ്യാജമദ്യശവട്്

കർഷകർഹാപ്്ി;
കൊയ്ത്്്യന്ത്്ംഎത്്ി

ചെറുമുകു്ുപാടതു്ുചൊയതുു്ുആരംഭിചുുപപുുൾ

സർക്്ാരിനെ
അന്മോദിച്്്
മഞച്്രി: ഞോവിഡ് 19 ഞരാഗ
വയ്ാപനവ്മായിബന്്പപ്്ട്്്സ
ര്്ക്്ാര്്പപ്ഖയ്ാപിച്്ഞോകഡ്ൗ
ണ്് ോരണം ഞോേിപെയ്്ാന്്
സാധിക്്ാത്് വക്്ീൽ ഗ്മ
സ്്രക്്്3000ര്പധനസഹാ
യംഅന്വദിച്്സംസ്്ാനസ
രക്്ാരിപനഞേരളാഅഡവ്ക്്
റ്്്സ്ക്്ാരക്്്സ്അഞോസിഞയ
ഷനേില്്ാേമ്്ിറ്്ിഅന്ഞോദി
ച്്്.അഡവ്ക്്റ്്്ക്്ാര്്ക്്്സ്ഞഷ്്
മനിധിയിൽ്്അംഗങ്്ളായ വ
ക്്ീൽ്് ഗ്മസ്്ന്്ാര്്ക്്ാണ്
ഞഷ്്മനിധിെട്്ം ഞേദഗതി പെ
യത്് 3000ര്പയ്പെധനസ
ഹായംനൽ്്ോന്്നെപെിസവ്ീ
േരിച്്ത.്അന്ഞോദനഞോഗം
േില്്ാ പപ്സിഡന്്്് പേ.പിസ്
പബ്ഹ്്ണയ്ന്് ഉദഘ്ാെനം പെ
യത്.്പസപേ്ട്്റിപേഅബ്ബ
ക്്ര്്അദ്്്യഷ്്തവഹിച്്്.
നെയ്സ്ബ്ക്്്മോസ്്്്്:
യ്വാവിനെതിമരമേസ്
ഞതഞ്്ിപ്്േം:വള്്ിക്്്ന്്്നി
ഞോേേമണ്്േംഎംഎൽഎ
പി. അബ്്്ൾ ഹമീദിപനതിഞര
പെയസ്ബ്്ക്്്ഞോസ്്്്ിട്്യ്വാ
വിപനതിഞരപപാേീസ്ഞേപസ
ട്ത്്്.പള്്ിക്്ൽസവ്ഞദശിഅ
കബ്രസാദിഖിപനതിഞരയാണ്
സസബര ക്റ്് പപ്ോരം ഞത
ഞ്്ിപ്്േംപപാേീസ്ഞേപസട്
ത്്ത.്പോവിഡ്-19-പന്്്പ
ശ്്ാത്്േത്്ിൽസന്്ദ്്പപ്വര
ത്്നവ്മായ്എംഎൽഎനൽ
േിയ നിരഞദ്്ശങ്്പള ഞോശമാ
യിെിപത്ീേരിച്്്പെയസ്്ബ്ക്്്
ഞോസ്്്്ിട്്തിനാണ് ഞേപസന്്്
പപാേീസ്വയ്ക്്മാക്്ി.ഇയാൾ
ഇഞപ്്ൾവിഞദശത്്ാണ്ഞെേ
പപ്്്പളളിയാളിൽഅനവരസാ
ദിഖിപന്്്പരാതിപപ്ോരമാണ്
പപാേീസ്ഞേസപെട്ത്്ത.്

സൗജെ്യക്ടിനവള്്
വിതരണംെടത്്ി
മസവാഭാരതി
ഞതഞ്്ിപ്്േം:പോവിഡ-് 19
പന്്്നിേനിൽക്്്ന്്സാഹെ
രയ്ത്്ിൽവള്്ിക്്്ന്്്പച്്ായ
ത്്ിൽക്െിപവള്്ഷ്്ാമംഞന
രിട്ന്്പപ്ഞദശങ്്ളിൽഞസവാ
ോരതി സൗേനയ് ക്െിപവള്്
വിതരണംനെത്്ി.യ്വഞോരച്്
വള്്ിക്്്ന്്്നിഞോേേമണ്്
േംമ്നഅദ്്്യഷ്്നഅരജ്്്
ന ഞമഞച്്രി ഉദഘ്ാെനം പെ
യത്.്ഞസവോരതിപപ്വരത്്േ
രായസനൽ രവിമംഗേം,സ്
നിൽവള്്ിക്്്ന്്്,ശയ്ാം േിത്
വള്്ിക്്്ന്്്,വിഞേഷ്വിെിഎ
ന്്ിവരഞനത്തവ്ംനൽേി.
അവശ്യസാധെേിറ്്്േൾ
വിതരണംനെയ്ത്
തിര്രങ്്ാെി:മ്ന്്ിയ്ര,ആേി
നച്വട് ൌണഞോണപഗ്സ്
േമ്്റ്്ിന്ഞോളംപാവപപ്്ട്്ക്
ടം്പ്്ങ്്ൾക്്്അവശയ്സാധ
ന േിറ്്്േൾ വിതരണം പെ
യത്,്മണ്്േംേമ്്റ്്ിയ്പെആ
ഹവ്ാന പപ്ോരം മണ്്േത്്ി
പന്്്വിവിധപോോഗങ്്ളിൽന
െന്്്വര്ന്്േിറ്്്വിതരണത്്ി
പന്്്ഉദഘ്ാെനംമണ്്േംപപ്സി
ഡന്്്്പേ.പോയത്ീനക്ട്്ിനിര
വ്്ഹിച്്്,ഡിസിസിപമപ്്രപേ.
വിേയന.മണ്്േം പസപേ്ട്്റി
മാരായപോയത്ീനമ്ന്്ിയ്ര,
പേ. പി .മ്ഹമ്്ദ,് ൊഞനത്്്
അബ്്്,'ഞസവാദൾമണ്്േംെീ
ഫ്എ.പി.ആഷിര,മ്ഹമ്്ദ്പി
ച്്നവീെന,ഷാഹ്ൽഹമീദ്പ
രാെനഎന്്ിവരപപക്്ട്ത്്്.
േതിര്ർബാങ്്്
35.80ലക്്ംെൽേി
തേഞശരി:മ്ഖയ്മപത്്്ിയ്പെദ്രി
താശവ്ാസനിധിയിഞേക്്്േതി
ര്രസരവീസ്സഹേരണബാ
ക്്്35.80േഷ്്ംര്പനൽേി.ബാ
ക്്ിപന്്്പോത്നന്്െണ്്ിൽനി
ന്്്ം10േഷ്്വം്േീവനക്്ാര്
പെഒര്മാസപത്്ശപ്്ളം25.57
േഷ്്വം്പപ്സിഡന്്്ിപന്്്ഓണ
ഞററിയവം് ഡയറകറ്്്രമാര്പെ
ഒര്മാസപത്്സിറ്്ിങ്െീസം്
ഉൾപപ്്ട്ന്്താണ്ത്േ.
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വൈറസ്പടനയിച്്്തമിഴ്സിനിമ
ഇനുുുയയിൽുുകവറെ്വിഷയമായിഒരുഡെ

നിസലസറെിനിമകൾുുഇറങുുിയിടുുുണു്ു.തമിഴു
െിനിമകളാണുകുടുതലംു.രണുുാമതായിസതലുങുു്
െിനിമയംു.റയെു്ഓഫുൈിസോംബിഎനുുഇനുുുയ
ൻുുെിനിമയിൽുുഒരുവനയുജീവിസോസടുുതഗുാഫസറഒ
രുമുഗംകടികുുുകയംുകവറെ്ബാധഉണുുാകുക
യംുസചയുുുനുുു.കവറെ്ബാധയുസടഭീകരതയാ
ണുെിനിമസയമുസുനുടുു്നയികുുുനുുത.ുഅൊൻുു
എനുുമസറുുരുഇനുുുയൻുുെിനിമപറയുനുുതുകവറ
െിസുുുബസോളജികുുൽുുആയുധമാകുുിയുളുുആ
തകുമണസതുുകുറിചുുാണ.ുസോസോവസോഎനുുെി
നിമസോവയിൽുുവിസോൈതുുിസനതുുുനുുയുവാകുു
ൾുുകു്ുകവറെ്ബാധഏൽുുകുുുനുുതാണ.ുൈിസഡഡു
പാർുുടുു്ടു പുർുുണമായംുഇനുുുയൻുുെിനിമയസലുുങുുി
ലംു കഥനടകുുുനുുതുഇനുുുയയിലാണ.ുസൊമാലിയ
യിൽുുനിനു്ുഇനുുുയയിസലതുുുനുുകവറെ്പടരുനുു
തംു,അതുതിരിചുുറിഞുുരാജസുുാനിസലഒരുഎ
ൻുുജിനിയർുുകവറെ്ബാധഏറുുവസരഇലുുായമുസച
യതുുമറുുുളുുവസരരകുുികുുുനുുതുമാണുഇതിവുതുും.
2014ൽുുതമിഴിൽുുപുറതുുിറങുുിയവായുമുടിസപ

ശവംുഎനുുബാലാജിസോഹൻുുെംവിധാനംസച
യതുെിനിമപറയുനുുതംുകവറെ്കഥയാണ.ുെം
ൊരംആസോഗയുതുുിനുഹാനികരംഎനുുസപരിൽുു
ഈെിനിമമലയാളതുുിലംുനിർമിചുുിടുുുണുു്.മയുുടുു്
ഫുുുഎനുുസോഗംകവറെ്മുലംപടർുുനു്ുജനങുുളി
ൽുുെംൊരസശഷിനഷുുസപുുടുതുുുനുുതാണുകഥ.പ
ടുുണതുുിൽുുആരംുെംൊരികുുരുസതനുുനിയമംവ
രുനുുതംു,കവറെിസനതുരതുുുനുുതപുതിസോധമ
രുനു്ുകണുുുപിടികുുുനുുതുമാണുകഥ.
2015ൽുുതപുശെത്തമിഴുെംവിധായകൻുുശങുുറി

സുുുഐഎനുുെിനിമകവറെിസനവിഷയമാകുുി
യതാണ.ുവിതകുമാണുഈെിനിമയിൽുുതപുധാനക
ഥാപാതതുസതുുഅവതരിപുുിചുുത.ുഒരുപകരുനുുകവ
റെ്മനുഷയുശരീരതുുിൽുുതപുസവശികുുുനുുതംുതപുാ
യമായവസരസപുുസലയുവാകുുസള മാറുുുനുുതുമാണു

കഥാതനുുു. മിരു
ഗം എനുു തമിഴു
െിനിമയംുൈശാ
വതാരംഎനുുക
മലാഹാെൻുുെി
നിമയംുകവറെ്
സകതനുുുീകരിചുുാണുകഥപറയുനുുത.ുസോസുു്ുുസറുുുുറി
എനുുെിനിമയിൽുുനാലുകഥകളാണുഉളുുത.ുഅതി
ൽുുഒരുകഥകവറെിസനകുറിചുുാണ.ു
ഏഴാംഅറിവു(സെവൻുുതുസെൻുുെ)്എനുുതമി

ഴുചിതതുംഎസറചർുുചുുസചയുുസപുുടുുെിനിമയാണ.ുഇ
തിസുുുമലയാളപരിഭാഷാചിതതുവംുപുറതുുിറങുുി
യിടുുുണുു്.എ.ആർുു. മുരുകൈാെ്െംവിധാനം സച
യതുചിതതുതുുിൽുുനടൻുുസുരയുയാണുമുഖയുകഥാപാ
തതുമായിഎതുുുനുുത.ുആയുധവിൈയുയിലംുഔഷധ
ശാെത്തുതുുിലംുനിപുണനായസോധിധർുുമൻുുഎ
നുുകഥാപാതതുംഗുരുമാതാവിസുുുആവശയുതപുകാരം
മുനുു്വർുുഷസതുുതപുയാണംസോണുു്കചനയിസല
നാൻുുഎനുുതഗുാമതുുിൽുുഎതുുിസചരുനുുു.
കചനയിസലഈ തഗുാമതുുിസലആപതുുിനു ര

കുുകനായാണുഗുരുമാതാവുസോധിധർുുമസനഅയ
യകുുുുനുുത.ു ഒരു അപുർുുവ കവറെ് ജനങുുസള
സോസനുുടുകുുുകയാണ.ുമയുഗങുുസളസപുുസലആതകു
മണെവുഭാവമുളുുമനുഷയുരിൽുുനിനുുുംസോധിധ
ർുുമൻുുതഗുാമീണസരരകുുികുുുനുുതാണുചിതതുതുുിൽുു.
സുരയുചിതതുതുുിൽുുആധുനികകാലഘടുുസതുുകുടി
തപുതിനിധാനംസചയുുുനുുു.കചനഇനുുുയയകുുു്സന
സരബസോളജികുുൽുുയുദുുംപദുുതിഇടുനുുതംുചി
തതുതുുിൽുു വിഷയമാകുുിയിടുുുണുു്. സകാവിഡു കാല
തുുിനുെമാനമായൊഹചരയുങുുളാണുെിനിമയി
ലംുകാണുവാൻുുൊധികുുുനുുത.ുഖയാമതു്ു,ൈിസോ
കു്ുഎനുുീഇനുുുയൻുുചിതതുങുുളംുകവറെ്വിഷയമാ
കുുിയാണുആവിഷക്രിചുുിരികുുുനുുത.ു
2019ൽുുപുറതുുിറങുുിയമലയാളതുുിൽുുകവറെ്

എനുുസപരിൽുുപുറതുുിറങുുിയെിനിമഏസറതശുദുു

പിടിചുുുപറുുിയഒനുുായിരുനുുു.ആഷിഖുഅബുെം
വിധാനംസചയതുെിനിമ2018സലനീപുുകവറൊ
ണുവിഷയമാകുുിയിരികുുുനുുത.ു
യഥാർുുഥ െംഭവമാണു ചിതതുീകരിചുുിരികുുുനുുതു

എനുുതുെിനിമസയസവറിടുു്നിർുുതുുുനുുു.രാതഷുുുീയ,
ൊമുഹയു,ആസോഗയുരംഗതുുുളുുസെവനെനുുദുു
രായവർുുനീപുുകവറെിസനതടയുവാൻുുനടതുുുനുു
തശുമമാണുെിനിമയിൽുുപറയുനുുത.ുമതനുുുിയംു,കല
കറുുുറംു,നഴസുംു,സോകറുുുറംുഇതിൽുുകഥാപാതതുങുു
ളാകുനുുു.

സ്ഹാനയ്ലെ
േരീക്്ണങ്്ൾ
ഷാരുഖുഖാസുുുമകൾസുഹാനഖാൻൊധാരണ

യായിസോഷയുൽുുമീഡിയിയിൽുുനിനുുുംഅക
ലംപാലികുുുനുുസപൺുുകുടുുിയാണ.ുഎനുുാൽുുതാരംപങുുു
സവകുുുനുുചിതതുങുുൾുുസപടുുനു്ുആരാധകർുുഏസറുുടുകുുാറു
ണു്ു.കഴിഞുുൈിവെംതാരംപങുുുസവചു്ുരണു്ുചിതതുങുുളാണു
ആരാധകസരസഞടുുിചുുിരികുുുനുുത.ുഇൻുുസുുുുതഗുാമിൽുുതാരം
തസനുുപങുുുസവചുുസെൽുുഫികളാണുതശുസദുുയമാകുനുുത.ു
മുഖംപാതിസവളിചുുതുുിൽുുനിൽുുകുുുനുുസുഹാനയുസടചി

തതുങുുൾുുസൊഷയുൽുുമീഡിയയിൽുുകവറലാണ.ുനീടുുികണുുുക
ൾുുഎഴുതിയിരികുുുനുുസുഹാനസോണിസടയിലായാണുആ
ണുമുടിസകടുുിയിരികുുുനുുത.ുതിളകുുമുളുുകമുുലംുസചറിയ

മാലയംുധരിചുുിടുുുണു്ു.സുുീവുലസുുിൽുുനിൽുുകുുുനുു
താരതുുിസുുുചിതതുങുുൾുുകു്ുതാസഴനിരവധിആ
രാധകരാണുകമനുുുുമായിഎതുുിയിരികുുുനുു
ത.ു

സുഹാനഅടുതുുിസടയാണുതസുുു
ഇൻസുുുുാതഗുാംഅകുുൗണു്ുപരെയുമാ
കുുിയത.ുഇൻുുസുുുുതഗുാംസപജിൽുുഏക
സൈശം500,000സോസോസവഴുെ്ഉ
ണു്ു.അതിൽആലിയഭടു്ു,കതതുീന
കകഫുതുടങുുിയതാരങുുൾഉ

ൾസപുുടുനുുു.സുഹാനകുടംു
ബസതുുസോപുുംഇനുുുയയിലാ
ണുതാമെികുുുനുുത.ുനയുു
സോർകു്ുയുണിസവഴെുിറുുി
യിൽഫിലിംസമകുുിങുവി
ൈയുാർഥിയാണുസുഹാന.

കച്്്ിപ്്്െിയ്മായിമഞജ്്
കൊസോണകാല

തു്ുവീടുുുവി
സശഷങുുസളലുുാംപങുുുസവചു്ു
െിനിമാതാരങുുളംുഎ
തുുുകയാണ.ു21ൈിവെ
സതുുസോകു്ുഡൗൺുുതപു
ഖയുാപിചുുതിനുപിനുുാസല
വീടുുിൽുുതസനുുയാണുഅധി
കസപരംു.അതപുതീകുുിതമാ
യികിടുുിയഒഴിവുസവളകൾുു
ആെവുൈികുുുകയാണുഎ
ലുുാവരംു.ഒപുുംഈെമയ
തു്ുബുദുുിമുടുുനുഭവികുുു
നുുവർുുകു്ുെഹായഹെത്
വുമായിഎതുുുനുുുമുണു്ു
താരങുുൾുു.നടിമഞജുുവാ
രയുർുുഅടകുുമുളളവർുുസനര
സതുുെഹായവുമായിഎ
തുുിയിരുനുുു.മറുുുതാരങുു
സളസോസലമഞജുുവംു
സോകു്ുഡൗൺുുെമയതു്ു
സോഷയുൽുുമീഡിയയിൽുുെ
ജീവമാണ.ുസോസോണ
സോധവൽുുകുുരണവുമാ
യിനടിയംുരംഗസതുുതുുു
നുുുണു്ു.ഇസപുുൾമഞജുു

വാരയുരുസടതായിവനുുപു
തിയഇൻുുസുുുുതഗുാംവീഡി
സോസോഷയുൽുുമീഡിയയി
ൽുുകവറലായിമാറിയിരി
കുുുനുുു.

ഏസറകുുാലതുുിനുസശ
ഷംഇതുുവണഒരുഡാ
ൻുുെ്വീഡിസോആണുമ
ഞജുുപങുുുസവചുുിരികുുുനുു
ത.ുെിനിമകൾുുസകുുപുുംനു
തുുവംുഒസരസോസലസോ
ണുുുസോവുനുുതാരമാണു
മഞജുുവാരയുർുു.കുചുുുപുുുടി
യുസടചുവടുകൾുുസവചുുാ
ണുമഞജുുവാരയുർുുഎതുുി
യിരികുുുനുുത.ുആപഴയക
ലാതിലകസതുുവീണുുുംതി
രഞു്ുകണുുുപിടിചുുുസോ
ണുുുവരിയാണുനടി.മഞജുു
വിസുുുവീഡിസോയകുു്ുപി
നുുാസലകലകുുുംകമനറുു
കളുമായിആരാധകർുുഒ
നുുടങുുംഎതുുിയിടുുുണു്ു.അ
ധികസപരംുകുസറകാല
തുുിനുസശഷംനടിയുസട
ഡാൻുുെ്കണുുതിസുുുെ

സതുുഷമാണുപങുുുസവചുുതു
മഞജുുവാരയുസരഅഭി

നനുുിചു്ുഭാവന,മുരളിസോ
പി,സപളിമാണി,ൊനിയ
അയുുപുുൻുു,റിമിസോമി,പു
ർുുണിമഇതനുുുജിതു്ു,നീരജു
മാധവ,ുസനഹെകുസെന,
സജുയാതുുനരാധാകുഷണ്
ൻുു,രചനനാരായണൻുുകുുു
ടുുി,ൈിവയുതപുഭതുടങുുിയതാ
രങുുളംുഎതുുിയിരുനുുു.
നടിയുസടപുതിയഡാൻുുെ്
വീഡിസോആരാധകർുുഒ
നുുടങുുംഏസറുുടുതുുിരികുുു
കയാണ.ുമലയാളതുുിൽുു
തപുതിപുവൻുുസോഴിയാണു
മഞജുുവാരയുരുസടതായിഒ
ടുവിൽുുപുറതുുിറങുുിയ
െിനിമ.സോഷൻുുആ
ൻുുതരുുെ്െംവിധാനംസച
യതുചിതതുംതശുദുുികുുസപുുടുുി
രുനുുു.കഴിഞുുവർുുഷംലു
െിഫർുു,അസുരൻുുതുടങുുി
യെിനിമകളംുനടിയുസട
തായിവലിയവിജയംസന
ടിയിരുനുുു.

ഹിന്്ിയിൽപാടട്്ഴ്തിഉണ്്ിമ്ക്ന്്ൻ
ജോകുഡൗൺകാലതു്ുവീ

ടുുിലിരികുുുനുുെമയം
കുതയുമായിവിനിസോഗികുുുകയാണു
നടൻുുഉണുുിമുകുനുുൻുു.മരടുഫുളാറു്ു
സോളികുുലിസനതപുസമയമാകുുികണുു
ൻുുതാമരകുുുളംെംവിധാനംസചയുുു
നുു‘മരടു357’ചിതതുതുുിനുഹിനുുിയിൽുു
ഗാനംഎഴുതുകയാണുതാരം.ചിതതു
തുുിസുുുകലുുമാകുെ്രംഗതുുിനടു
തുുുവരുനുുഗാനമാണുഉണുുിഒരു
കുുുനുുത.ു
മുനു്ുമിനിറുുുകൈർുുഘയുംവരുനുുപ

ശുുാതുുലെംഗീതമായാണുഹിനുുി
പാടു്ുചിടുുസപുുടുതുുിയിരികുുുനുുത.ുക
ണുുൻുുതാമരകുുുളതുുിസുുുകഴിഞുു
വർുുഷസതുുഹിറു്ുചിതതും‘പടുുാഭിരാമ
ന’ുപശുുാതുുലെംഗീതംഒരുകുുിയ
ൊനനു്ുസോർുുജുസതുഗെ്തസനുുയാണു
മരടിനംുപശുുാതുുലെംഗീതംഒരു
കുുുനുുത.ു
അചുുായൻുുെ്എനുുെിനിമയിലുട

യാണുഉണുുിമുകുനുുൻുുപിനുുണിഗാ
യകനാകുനുുത.ു”അനുരാഗംപുതുമ
ഴസോസല”എനുുഗാനമാണുഉണുുി
ആൈയുംആലപിചുുഗാനം.താരതുുിനു
വളസരയധികംതപുശംെസനടിസോടു

തുുആഗാനതുുിസുുുരചനയംുഉ
ണുുിതസനുുആയിരുനുുു.മമുുുടുുിചി
തതും‘കുടുുനാടൻുുസലുുഗ’ുഎനുുെിനി
മയിസലഉണുുിപാടിയ”ചാരതുുുനീ
വനുുസനരം”എനുുഗാനവംുആരാധ
കർുുഇരുകകയംുനീടുുിെവുീകരിചുുിരു
നുുു.കുടാസതമമുുുടുുിയുസട ‘കഷ
സോകുുി’സല“എകുുാസോെ”്
എനുുഗാനവംുഉണുുിയാണു
പാടിയത.ു
ൈിസനശുപളുുതു്ുതിരകുു

ഥഒരുകുുുനുുമരടു357നിർമി
കുുുനുുതുഅബാംമുവീെി
സുുുബാനറിൽുുഅതബുഹാം
മാതയുുവംുെവുർണലയെി
നിമാെിസുുുബാനറിൽുു
സുൈർുുശനൻുുകാഞുുിരകുുു
ളവംുസചർുുനുുാണ.ുഅനുപു
സമസോൻുു, ധർുുമജൻുു,മസോ
ജുസകജയൻുു,ഷീലുഎതബു
ഹാം,നുറിൻുുസഷറീഫു
,കബജുെസതുുഷ,്ൊ
ജിൽുു,സെനുുിൽുുകു
ഷണ്എനുുിവർുുചിതതു
തുുിസലതപുധാനതാര
ങുുൾ.

ആസിഫ്േറയ്ന്്ത്
കൊസറാണ കവറെ് വയുാപ

നംതടയുനുുതിനുസവണുുി
നമുകു്ുവീടുുിൽതസനുുയിരികുുാംഎനുു
െസനുുശവുമായിനടൻുുആെിഫുഅ
ലി. സഫയെുബ്ുകുുിൽുു പങുുുസവചുു
വീഡിസയായിൽുുആണുതാരംഈകാ
രയുംവയുകുുമാകുുുനുുത.ുനമുുൾകുു്സവ
ണുുികഷുുസപുുടുനുുഒരുപാടുസപർകു്ുസവ
ണുുിനമുകുു്വീടുുിൽുുകഴിയാസമനുു്താ
രംവീഡിസയായിൽുുപറയുനുുു.

രാജസുുാനിൽുുനിനുുുംതിരിസചുു
തുുിയതാരംഇസപുാുൾുുകവുാറകുുുനി
ൽുുകഴിയുകയാണ.ുവീടുുിൽുുസപാകാൻുു
ൊധിചുുിസലുുനുുും ൈിവെങുുളായി ഇ
വിസടതുടരുകയാണ.ുഎനികുുറിയാം
നിങുുൾുു എലുുാവരംു വീടുകളിൽുു ത
സനുുയായിരികുുും. നസലുുരു നാസള
കുുായിനമുകു്ുവീടുുിൽതസനുുയിരികുുാ
സമനു്ുവീഡിസയായിൽുുപറയുനുുു.

സോലീെ,്ആസരാഗയുതപുവർുുതുുക
ർുു,എലുുാവരംുനമുകു്ുസവണുുിയാണുക
ഷുുസപടുനുുത.ുെമുഹവയുാപനംഇലുുാ
തിരികുുാൻുുനമുുൾുുഎലുുാവരംുവീടുുിൽുു
തസനുുതുടരണസമനുുും.കകയിൽുുനി
നുു് സപായാൽുുപിടിചുുാൽുുകിടുുാതുു ഒ
നുുായി മാറംു ഈ കവറെ് അതു

സകാണുു്എലുുാവരംുവീടുുിൽുുതസനുുഇ
രികുുണസമനുുുംതാരംപറയുനുുു.ന
മുുസള െസ്നഹികുുുനുുവർകുുുസവണുുി
നമുുൾുു അതു സചയുുണസമനുുും പറ
ഞുുാണു താരം വീഡിസയാഅവൊ
നിപുുികുുുനുുത.ു

ലെെിവിഷൻറററ്്ിങ്്ിൽചരിതത്മായി
രാമായണത്്ില്്്പ്നഃസംറത്േഷണം
രാമായണം

പുനഃെം
സതുപഷണം സച
യതുആൈയുരണു്ുൈി
നങുുസള (ശനി,
ഞായർ) അടി
സുുാനമാകുുിയു
ളുുതാണു കണ
കുു്. ശനിയാഴചുുു
രാവിസല പരിപാ
ടിയുസടആൈയുഎ
പുുിസോഡു െം
സതുപഷണം സച
യതുസപുുൾ 3.4
സോടികാഴചുുുകുുാ
സരയാണു ലഭിചുു
സതങുുിൽഞായറാ
ഴചുുുകവകിസടുാുസട
അതു5.1സോടിആയിഉയർനുുുസവനുുാണുകണകുുുകൾസുചിപുുികുുുനുുത.ു

സോആരംഭിചുുതുമുതലുളുുഡിഡിനാഷണലിസുുുകാഴചുുുകുുാരുസടനിരകുുി
ലുളുുവളർചുുസയതപുതിഫലിപുുികുുുനുുവയുുവർഷിപു്ുകണകുുുകൾഅടുതുുആഴചു
സതുബാഡകുാസു്ുുുഓഡിയൻെ്റിെർചു്ുകൗൺെിൽപുറതുുിറകുുും.സോകു്ുഡൗൺ
തപുഖയുാപിചു്ുരാജയുംമുഴുവൻവീടുുിലിരികുുുനുുെമയതുുാണ,ു1980-കളിൽദുർൈർശ
നിൽെംസതുപഷണംസചയതുിരുനുുരാമായണം,മഹാഭാരതംതുടങുുിയപരമുുരക
ൾപുനഃെംസതുപഷണംസചയുുാൻതീരുമാനിചുുത.ു

വവറസം്
സിനിമയം്

സധുീരുു നാഥു

ലോക്ഡൗൺകാലതത്്
നല്്കാരയ്ങ്്ൾ

കൊസോണകവറെ്പടരുനുുൊ
ഹചരയുതുുിൽുു തപുതിസോധതുുി

സുുുഭാഗമായിരാജയുംമുഴുവൻുുസോകഡുൗ
ണിലാണ.ുെിനിമഷുടുുിങ,ുസസുുുുജുസഷാകൾുു
എനുുിവനിർുുതുുിസവചുുിരികുുുകയാണ.ുസോ
കഡുൗൺുുകാലതു്ുആരാധകർുുകുുായിതാ
രങുുൾുുവിസശഷങുുൾുുപങുുുവയകുുുുനുുുണുു്.
എനുുാൽുുഇസപുുഴിതാസോകഡുൗൺുുകാല
യളവിൽുുെംഭവിചുുരെകരമായഒരുകാരയു
സതുുകുുുറിചുു്സവളിസപുുടുതുുൽുുനടതുുിയി
രികുുുകയാണു െംഗീത െംവിധായകൻുു
സോപിസുനുുർുു.
മുഗങുുസോടുകരുണകാണികുുാൻുുതുട

ങുുിഎനുുതാണുസോകഡുൗണിൽുുെംഭവി
ചുുനലുുകാരയുസമനുു്സോപിസുനുുർുുഇൻുുസുുുു
യിൽുുകുറിചുുു.ഒരുനലുുകാരയുംആരാധകരു
മായിപങുുുസവകുുാനുസണുുനുുുംമുഗങുുസോ
ടുഅലപുംകരുണകാണികുുാൻുുതുടങുുിഎ
നുുുമായിരുനുുുതാരതുുിസുുുസപാസുു്ുു.അഭ
യഹിരൺുുമയിസകുുപുുംആടിസനസചർുുതുുു
പിടിചുുുസോണു്ുനിൽുുകുുുനുുചിതതുംപങുുുസവ
ചുുാണു സോപിസുനുുർുു കുറിസപുുഴുതിയിരി
കുുുനുുത.ു
മുഗങുുസോടുഅലപുംകരുണകാണികുുാ

ൻുുതുടങുുിഎനുുതാണുസോകുഡൗണിൽുു
െംഭവിചുുഏറുുവംുനലുുകാരയും.അവർുുകു്ുഭ
കുുണംനൽുുകാനംുഅവസരതശുദുുികുുാനംുതു
ടങുുി.ഒനുുുംനിർുുബനുുപുർവംആകരുത.ുഎ
തതുസയാഭകുുണവംുസവളുുവംുബാകുുിവരുനുുു.
സചയുുാനുളുുകാരയുങുുൾുുസച
യതുുസകാണുുിരികുുുക. അവ
ൊനംനമുുൾുുതിരിചുുറിയംു
തപുകുതിയാണുയഥാർുുഥകൈ
വസമനു്ു.’സോപിസുനുുർുുകുറി
ചുുു.സൊഷയുൽുു മീഡിയയിൽുു
ഏസറആരാധകരുളുു താര

മാണുസോപിസുനുുർുു.സഗാപിസുനുുറിസുുുസപാ
സു്ുുുഇതിസോടകംസോഷയുൽുുമീഡിയയിൽുുതശുദുു
സനടികഴിഞുുു.നിരവധികമനുുുുകളാണുതാര
സതുുപിനുുുണചു്ുഎതുുിയിരികുുുനുുത.ു

ഒര്വർഷലത്്ശമ്്ളംനൽകി
ഏക്്കപ്ർ
ജോലികുുാർുുകുു് ഒരു

വർഷസതുു ത
സുുുശമുുളംനൽുുകിെിനിമാ,
ടിവിനിർമാതാവുഏകുുകപു
ർ.ഒരുവർുുഷതുുസതുുശമുുള
തുകയായരണുുരസോടിരുപ
യാണുഏകുു കപുർ സോലി
കുുാർകുു് നൽകിയിരികുുുനുു
ത.ുഏകുുയുസടഉടമസുുതയി
ലുളുുസടലിവിഷൻകമുുനിയാ
യ ബാലാജി സടലിഫിലിംെി
സലസോലികുുാർകുു്ആണുപ
ണം കകമാറിയത.ു സോ
കഡുൗൺതപുഖയുാപികുുുനുുതി
നുമുമുു്തസനുുെിനിമാ,സട
ലിവിഷൻെീരിയൽസതുോഡ
കുഷൻപരിപാടികൾുുനിർുുതുുി

സവചുുിരുനുുു. ഏകുു കപുറി
സുുുതീരുമാനസതുുനിറഞുു
കകയടിസയാസടയാണു സൊ
ഷയുൽുുമീഡിയവരസവറുുിരികുുു
നുുത.ു
ഹിനുുിയിൽടിആർപിസററുുി

ങുകുടുതലുളുുെീരിയലുക
ൾനിർമികുുുനുുകമുുനികുടി
യാണുബാലാജി സടലിഫിലിം
െ.് െിനിമ തപുവർുുതുുകസര
ഈ ഘടുുതുുിൽുു െഹായികുു
ണസമനുുും മുനുുിലുളുു ഏക
വഴിഒരുമിചു്ുനിൽുുകുുുകമാതതു
മാസണനുുുംഏകുുകപുർടവുി
റുുറിൽുു കുറിചുുു. കഴിഞുു വ
ർുുഷംവാടകഗർുുഭപാതതുതുുിലു
സടആൺുുകുഞുു്പിറനുുവി

വരംഏകുുൊമുഹികമാധയു
മങുുളിലുസടപങുുുസവചുുതുവലി
യവാർുുതുുയായിരുനുുു.

മാസ്്്്റിലെപ്തിയഗാനം
.വിജയിയംുമകുുൾ

സെൽവൻവിജ
യുസെതുപതിയംുഒനുുി
സചുുതുുുനുുചിതതുംമാസുുുു
റിനായുളുുകാതുുിരി
പുുിലാണുഅധികുതർ.
ചിതതുതുുിസലഓസോപാ
ടുുുകളംുആരാധകർഇ
തിസോടകംസനസചുുറുുി
കുുഴിഞുുു.ഇസപുുഴിത
ചിതതുതുുിസലഏറുുവംു
പുതിയഗാനമായസോ
ളകുുടുുുംപറപറയുസട
ലിറികുുൽവിഡിസോ
പുറതുുിറങുുിയിരികുുുകയാണ.ു

വിജയുസെതുപതിയാണുവിഡിസോയി
ൽനിറഞുുുനിൽകുുുനുുത.ുവിഷണ്ുഎടവ
സുുുവരികൾകു്ുഅനിരുദുുാണുെംഗീതംന
ൽകിയിരികുുുനുുത.ുെംഗീതെംവിധായക

ൻെസതുുഷ്നാരായണനാണുപാടു്ുപാടിയി
രികുുുനുുത.ു
സോസകഷ്കനകരാജുെംവിധാനംസചയുുു

നുുചിതതുതുുിൽമാളവികസോഹനനംുതപുധാ
നസവഷതുുിസലതുുുനുുുണു്ു



2020 ഏരപുില 5 ഞായരമഖുമദുരു4 1195 മീനം 23 ശഅബ്ാന 10

ഉറപ്്ിക്്ാംനൊവിഡ്19എത്്ിയത്ജീവികളില്്നിന്്്

കുടുുികുുാലതതുുകളിചിരികൾ

കൊ ൈി ഡ ുമ ഹാ ൈയുാ ധി ത ടുുി ടയ ട ുതുു തു
ക ുടുുി ക ള ുടട അ ൈ ധി കുുാ െ ആ 

റോ ഷ ങുു ള ുടട ആ ഹുുാ ദം ക ുടി യാ ണ.ു ൈാ ര ഷി 
ക പ രീ ഷുു ക ഴി ഞുുു കി ടുുു നുു ര ണുുു മാ സം അ 
ൈ ര തി മി ര തുുു ലുു സി കുുു നുു സ മ യം ക ുടി യാ 
ണ.ു ക ുമുു ള ങുുി യി ടെ എ ടുുു ക ുടുുി കുുാ െ വംു
സക് ുള അ ൈ ധി കുുാ െ വംു ഇ നുുും ഓ ര മ ക ളി 
ല ുണുു്. 

ഇ നുു ടുത ുറുപ ുടെ യ ുളുു അ ൈ ധി കുുാ െ പാ 
ടകു ുജ ുപ രി പാ ടി ക ള ഒ നുുും ഇ ലുുാ തി ര ുനുു അ 
കുുാ െ തുു് ക ുമുു ള ങുുി യ ുടട പാ ട ങുു ളി ലംു ൈ ര 
മുുു ക ളി ലംു പ ുഴ യി റ മുുു ക ളി ലംു ടൈ ളി മുു റ 
മുുു ക ളി ലംു ക ുള തുുി ലംു ക ുറുുി കുുാ ട ുക ളി ല  ു
ടൊ ടകു ുൈി ൈി ധ ത രം ക ളി ക ളംു ക ുടുുു റൈ ര ല ു

ക ള ുമാ യി ന ട നുു ആ ന നുു തുുി ടുുു ൈയുാ പതുി
എ രതു യാ യി ര ുനുുു ടൈ നുു് ടത ലുുു ദഃു ഖ റുത ുടട
തി രി ചുു റി യ ുനുു സ മ യം ക ുടി യാ ണ ുഈ  ടകാ 
ൈി ഡ ുകാ െം.

ക ുമുു ള ങുുി യി ടെ രപു ധാ ന െ െ വ ുഷുു ങുു ളി 
ടോ നുുാ യി ര ുനുുു ക ശ ുമാ വ.ു മി കുു ൈാ റംു എ 
ലുുാ ൈീ ട ുക ളി ലംു പ റ മുുി ലംു ക ശ ുമാ വ ുഉ ണുുാ 
യി ര ുനുു തി നാ ല ക ശ ുമാ ങുു യംു ക ശ ുൈ ണുുി 
യംു ധാ രാ ളം െ ഭി കുുു മാ യി ര ുനുുു. ക ശ ുൈ ണുുി 
കുു ളി ഒ ര ുരപു ധാ ന ൈി റോ ദ മാ യി ര ുനുുു. ഒ രു
നി ശുുി ത ദ ുര തുുി ല ക ുഴി യ ുണുുാ കുുി ക ശ ുൈ 
ണുുി ക ള ക ുഴി യി റെ കുുു എ റി ഞുുി ട ുനുു യാ ള 
കുു് സ ഹ ക ളി കുുാ ര ത ങുു ള ുടട പ കുു ല നി നുു്
ക ുറ ടചു ുണുും ക ശ ുൈ ണുുി ക ള ന ല ക ണം. ക ുഴി 
യി ല ൈി ഴാ ടത കി ട കുുു നുു ക ശ ുൈ ണുുി യി ല
അ ട ുതുു യാ ള എ റി ഞുുു ടോ ളുുി കുുു നുു 
റോ,  ത ളുു ൈി ര ല മ ുത ല ച ുണുുു ൈി ര ല ൈ ടര 
യ ുളുു ദ ുര തുുി ല കി ട കുുു നുു റോ ആ യ ക ശ ു
ൈ ണുുി ക ള അ യാ ള ുറട താ കംു. 

മ ടറു ുനുുാ ണ ുൈ ള ടര ൈാ ശി റയ റി യ അ രി 
യാ സ ്എ നുുു ൈി ളി കുുു നുു ൈ ടുുു ക ളി. റസ ൈി ക 
ളി എ നുുും ഇ തി ന ുറപ ര ുണുു്. ക ളി സുു െ തുു്
ത യാ റാ കുുി യ മ ുനുു് ടൈ റി യ ക ുഴി ക ളി റെ കുു്
ത ടുുു യംു എ തി ര ക ളി കുുാ ര ടുുു യംു ഒ ര ുടസ 
റുു് ൈ ടുു് ഉ ളുും വക യി െി ടുു് ക ശ കുുി നീ ടുുി ടയ റി 
യ ണം. 

ക ുഴി ക ളി ല ൈീ ഴ ുനുു മ ുഴ ുൈ ന ൈ ടുുു ക ളംു

ആ ദയു ക ളി കുുാ ര ന ുളുു താ ണ.ു ബാ കുുി ൈ ടുുു ക 
ള ുമാ യി അ ട ുതുു യാ ള ക ളി ത ുട രംു. ഒ ട ുൈി ല
ക ളി ചു്ു കാ െി യാ ക ുനുു യാ ള ുടട മ ുഷുുി ക ുഴി കുുു മ ു
നുുി ല ച ുര ുടുുി ൈ യകുുുും. ക ുറ ചുുു ദ ുടര നി നു്ു ഒ രു
ൈ ടു്ു ജ യി ചുു യാ ള ുടട ന ട ുൈി ര െി ല ക ൈ ണി റോ 
ടെ റൈ ര തു്ു ൈ ചു്ു റോ റുു യാ ള ുടട ച ുര ുടുുി ൈ ചുു മ ു
ഷുുി യി റെ കുുു പാ യി കുുും. റോ കുുി ന ക ുഴ െി ടെ 
നുു റോ ടെ ൈ ള ടര റൈ ഗ തുുി ല പാ ഞുുു ൈ ര ുനുു
അ രി യാ സ ്അ ഥ ൈാ ൈ ടു്ു മ ുഷുുി യി ല ഇ ടി കുുും. ന 
ലുു റൈ ദ ന ഉ റ പുുാ ണ.ു

ൈ ളുുി ക ളി ല ത ുങുുി യ ുളുു ഊ ഞുുാ ൊ ടുും, ക 
റപു ുട ുക ളി, ഉ പുുു ൈ ചുുു ക ളി, കി ളി ക ളി, ടോ തുുി 
കുു ളി, ഞാ ടുു ക ളി, റത കുുു ടുും ക ളി, ക ുഴി പുു നുുു ക ളി,
ക കുു ക ളി...... അ ങുു ടന യ ങുു ടന ഇ നി ടൊ രി കുു 
ലംു തി രി ചുുു ൈ രാ തുു ഒ ര ുന ുറുക ുടുും നാ ട ന ൈി 
റോ ദ ങുു ള ുടട സ റതു ുഷ സ മ ുദുുി യ ുളുു താ യി ര ു
നുുു ടൈ റ ുപുു കാ െ ടതു ുഎ ടുുു ക ുമുു ള ങുുി യി ടെ
രഗുാ മ ജീ ൈി തം.

ൈ ള ടര ര സ ക ര മാ യ മ ടറു ുര ുസം ഭ ൈം ഓ ര മ ൈ 
ര ുക യാ ണ.ു ക ളി ക ടള ലുുാം ക ഴി ഞു്ു ക ുടുുു കാ ര എ 
ലുുാ ൈ രംു ക ുടി റൈ െി ടക ടുുി യ ത ുറോ ടെ ഒ റുു ൈ രി 
യാ യി നി ല കുുും,  മ ുരതും ഒ ഴി കുുാ ന. അ ത ുഒ ര ുപ 
തി വ ുഇ ന മാ യി ര ുനുുു. ഏ റുു വംു ക ുട ുത ല ദ ുര 
തുുി ല മ ുരതു ടൊ ഴി ചു്ു എ തുുി കുുു നുു യാ ളാ യി രി 
കുുും ക ുടുു തുുി ടെ ഹീ റോ. പ തി ൈാ യി ഹീ റോ യാ 
ക ുനുു ഒ ര ുൈ ന ുണുുാ യി ര ുനുുു അ നുുു ഞ ങുു ള ുടട
ക ുടുു തുുി ല. എ തുുാ ണി തി ടുുു ര ഹ സയു ടമ നുു റി യാ 

നാ യി ക ുടുുു കാ രി ല ഒ രാ ള അ ൈ റോ ട ുകാ രയു മ 
റനുവ ഷി ചുുു.

" ഒ നുുു മി ടലു ുടാ, ക ളി ടൊ ടകു ുക ഴി ഞു്ു ൈീ ടുുി ല
ടൈ ലുുു റപു ുള അ മുു സുുി ര മാ യി ക പുു െ ണുുി ൈ റ ു
തുുു ത രംു. അ ത ുതി നുുു പ റചു ുറളുംു ക ുടി 
കുുും.'

" അ റരുത റളുാു....?'
അ ടനു ുടകു ുറോ ര െി കസു ്റോ ടെ യ ുളുു ആ 

റോ ഗയു പാ നി യ ങുു ടോ നുുും സ ര ൈ സാ ധാ ര ണ 
യാ യി െ ഭി കുുു നുു കാ െ മ ലുു.

ഏ താ യാ ലംു ഞ ങുു ള ുടട ഹീ റോ യ ുടട ക പുു െ 
ണുുി ക ഥ യംു റക ടു്ു വൈ കി ടു്ു ൈീ ടുുി ല ടൈ നുു ഒ രു
ക ുടുുു കാ ര ന അ മുു റൊ ട ുപ റ ഞുുു.

"അ റമു.ു... എ നി ടകു ുര ുൈ രകും റൈ ണം...'
ൈ രകു വംു അ ണ യ ുടൊ ടകു ുയാ ണ ുഅ കുുാ െ 

ടതു ുൈി നി മ യ ക ണ കു്ു.
"എ തുുി നാ ടാ ടൈ റ ുകുുാ നി ന കുുു കാ ശ.ു....?'
" ക പുു െ ണുുി റമ ടി കുുാ നാ ണ.ു...'
ത ുട ര നു്ു ഉ ണുുാ യ കാ രയു ടൊ ടകു ുഅ ൈ ന അ 

മുു ടയ പ റ ഞുുു റക ള പുുി ചുുു. 
കാ രയും മ ന സുുി ൊ യ അ മുു പ തു്ു ൈ രകും എ ട ു

തു്ു ടൈ കുു ടുുു വക യി ല ടോ ട ുതുുി ടുുു ൈി രി ചുുു
ടോ ണു്ു പ റ ഞുുു.

"എ ടാ ടൈ കുുാ എ നുുാ നീ  ഒ ര ുകാ രയും ടൈ യു്ു...
ഇ തി ന ുമ ുഴ ുൈ ന ൈാ ങുുി റകു.ു... ഒ ര ുൈ രകു തുുി 
ന ുളുു ത ുനി ന കുുും, ബാ കുുി നി ുുു പുു നംു ടോ ട ു
കുുാ മ ടലു.ു..?'

കെ.വി.ജോമസ്

മോഹന്്ലാലിന്്്ക്നെ
പാരീസില്്മോയഓര്്മ്്
മ്രളിത്മ്്ാര്ക്ടിഇ നുു ടതുു

ക ഥ റൊ 
ഹ നുുൊ െി ടന
പ റുുി യ റലു ു?

അ ടത, റൊ 
ഹ നുു ൊ െി ടന 
പുു റുുി ത ടനു ുയാ 
ണ.ു റൊ ഹ നുു

ൊ െി റോ ടൊ പുും പാ രീ സി ലുു
റോ യ ക ഥ യാ ണ.ു

ഞാ നുു റോ ത മം ഗ െ തുു് എ 
ഞുുി നീ യ റി ങുുി ന ുപ ഠി കുുാ നുു ടൈ 
ലുുു നുു കാ െ തുു് രശുീ  റൊ ഹ നുുൊ 
ലുു ഇ റപു ുഴ ടതു ുറപു ുടെ ൊ റെ ടുു 
റോ, പ ദമു രശുീ റൊ ഒ നുുു മാ യി ടുുി 
ലുു. 1981 ൊ ണ ുഞാ നുു എ ന ജി നീ 
യ റി ങുുി ന ു റൈ ര ുനുു ത,ു റൊ ഹ നുു
ൊ െി ടന രപു സി ദുു നാ കുുി യ മ 
ഞുുി ലുു ൈി രി ഞുു പ ുകുു ളുു റി െീ 
സ ്ടൈ യുുു നുു ത ു1980 ൊ ണ.ു

എ ടുുു കുുാ സി ലുു അ നുു് ടപ ര ു
മുുാ വ ുരി ലുു നി നുു് ഒ ര ു റൊ ഹ 
നുുൊ ലുു ഉ ണു്ു. അ നുുും ഇ നുുും എ 
ടുുു സ ുഹ ുതുുാ ണ.ു എ ന ജി നീ യ 
റി ങു്ു ക ഴി ഞുു് ഞാ നുു റക ര ള തുുി 
ന ു പ ുറ റതു ുകുു് റോ യി. റൊ ഹ 
നുുൊ ലുു റക ര ള സ രുുകുുാ രി ലുു ഉ 
റദുയാ ഗ സുു ന ുമാ യി. പി ടനു ു ഞ 
ങുു ളുു അ ധി കം ക ണുുി ലുു.

1999 ൊ ണ ുഞാ നുു മ സ് ക റുുി ലുു
റോ െി ടകു ുതുുു നുു ത.ു അ ട ുതുു ൈ 
രുുഷം റൊ ഹ നുുൊ ലംു അ ൈി ടട
എ തുുി (എ ടുുു സ ുഹ ുതുുാ യ എ 
നുുജി നീ യ രുു റൊ ഹ നുുൊ ലുു, രശു ദുുി 
കുുു ക, മാ റി റപു ുൈ ര ുത)ു. ഒ ര ുദി ൈ 
സം വൈ കീ ടുു് അ റദു ുഹം ൈീ ടുുി ലുു
ഡി നുു റി ന ുൈ നുുു. ഞ ങുു ളുു സം 
സാ രി ചുുു ടോ ണുുി രി കുുു റുപ ുഴാ 
ണ ു ൈീ ടുുി ലുു നി നുുും റൈ ചുുി ൈി ളി 
കുുു നുു ത.ു ൈി ൈ രം പ റ ഞുു ക ുടുു 
തുുി ലുു ഞാ നുു "റൊ ഹ നുുൊ ലുു ഡി 
നുു റി ന ു ൈ നുുി ടുുു ണുു്' എ നുു് പ റ 
ഞുുു.  റൊ ഹ നുുൊ ലുു ഡി നുു റി നു
ൈ നുുു എ നു്ു പ റ ഞുു തംു റോ ണുു
ക ടുുാ യി.

അ നു്ു ഇ ത ുറോ ടെ എ ലുുാ ദി ൈ 
സ വംു റോ ണുു ൈി ളി കുുു നുു കാ െ 
ടൊ നുുു മ ലുു, ൈാ ടുു് സആ് പുു് ഇ ലുു,
സമ്ാ രുുടുു് റോ ണുു ഇ ലുു. അ ട ുതുു
ആ ഴൈു അ മുു ടയ ൈി ളി ചുു റപു ുളുു
അ മുു റോ ദി ചുുു.

"ക ഴി ഞുു ആ ഴൈു റൊ ഹ നുുൊ 
ലുു ൈ നുുി ര ുനുുു അ റലു'ു. അ മുു (എ 
നുുജി നീ യ രുു) റൊ ഹ നുുൊ െി ടന
അ റി യ ുക ടൊ നുുു മി ലുു, ഞാ നുു
അ മുു റൊ ട ു പ റ ഞുു ത ുമി ലുു. പി 
ടനു ുഎ ങുു ടന യാ ണ ുഅ മുു ഈ  
ൈി ൈ ര മ റി ഞുു ത?ു

അ ങുു ടന യാ ണ ു ഞാ നുു ആ  
ടഞ ടുുി കുുു നുു സ തയും മ ന സി ൊ 
കുുി യ ത,ു അ മുു മാ രതു മ ലുു എ ടുുു
ൈീ ടുുു കാ രംു, ബ നുുു കുു ളംു, റൈ ചുുി 
യ ുടട ഓ െീ സി ലുു ഉ ളുു ൈ രംു, അ 
തയുാ ൈ ശയും നാ ടുുു കാ രംു റൊ ഹ 
നുുൊ ലുു എ ടുുു ൈീ ടുുി ലുു ഡി നുു റി 
നുൈ നുു ക ഥ അ റി ഞുുി ടുുു ണുു്. അ 
നുു് സമ്ാ രുുടുു് റോ ണുു ഇ ലുു തുു തു
ടോ ണുു് ആ രംു ടസ ലുുെി എ ൈി 
ടട എ ടുന ുനുുും റോ ദി ചുുി ലുു. ഞാ 
നുു പി ടനു ുഅ ത ുതി ര ുതുുാ ടോ 
നുുും റോ യി ലുു. അ ത ങുു ടന ക ഴി 
ഞുുു.

പ തുുു ൈ രുുഷം ക ഴി ഞുു് പ ുള ു
കുു ഥ ക ളുു എ ഴ ുതി തുുു ട ങുുി യ സ 
മ യ തുു് ഞാ നുു ഈ  ക ഥ ഒ നുു് മാ 
റുുി പുുി ടി ചുുു. റൊ ഹ നുുൊ ലുു യ ുറോ 
പയു നുു സ നുു രുുശ ന തുുി ന ുൈ നുു തംു
എ ടുുു ൈീ ടുുി ലുു താ മ സി ചുു തംു

ഞാ നുു എ ഴ ുതി. സം ഗ തി സ തയു മാ 
ണ.ു എ ടുുു സ ുഹ ുതുുാ യ (എ 
നുുജി നീ യ രുു) റൊ ഹ നുുൊ ലുു യ ു
റോ പയു നുു സ നുു രുുശ ന തുുി ന ു ൈ 
നുുു, എ ടുുു ൈീ ടുുി ലുു താ മ സി ചുുു,
ഞാ നുു യ ുറോ ടപു ുടകു ു ആ വ ു
നുു ത ു റോ ടെ ടോ ണുുു ന ട നുുു
കാ ണി ചുുു. എ ടുുു ൈീ ടുുി ലുു ൈ നുു തു
അ റപു ുറഴ കുുും സ ുപുു രുു സുുുുാ രുു
ആ യി കുു ഴി ഞുു മ െ യാ ളി ക ള ുടട
ൊ റെ ടുു നാ ടണ നുു് ഞാ നുു രപു റതുയ 
കി ചുു് പ റ ഞുുി ലുു.

"അ ശവു ഥാ മാ ഹ ത:' എ നുു് പ റ 
ഞുു യ ുധി ഷഠ്ി ര ടുുു സ തയു സ 
നുു ത ഞാ നുു പാ െി ചുുു.

ഇ നി യാ ണ ുസാ ഷുുാ ലുു ൊ റെ 
ടുു നുു ക ഥ.

എ ടുുു ൈാ യ ന കുുാ രുുകുു് ടോ 
ത ുടൈ എ നുുി ലുു അ തി യാ യ ൈി 
ശവുാ സ മ ുണുു്, ഞാ നുു പ റ യ ുനുു
കാ രയു ങുു ളുു ഉ തുു ര ൈാ ദി തുു ടപു ുടുു 
ൈ രുു രശു ദുുി കുുു നുുു ടണു ുനുുും എ 
നി കുു് ൈയുാ പ ക മാ യ ബ നുു ങുു ളുു
ഉ ടണു ുനുുും. അ രതു യടുുക ുനുുും
റൈ ണുു, റെ സബ് ുകുുി ലുു ൈി െ രുു പ 
റ യ ുനുു ത ു റോ ടെ ഞാ നുു ഗ ജ
റരുൊ ഡാ ടണ നുു് എ ടനു ുലുുാം പ റ 
യാ റ ുടണു ുങുുി ലംു ആ ള ുക ള ുട ൈി 
ശവുാ സ തുുി ലുു ൈ െി യ ഇ ടി വ ു ൈ 
നുുി ടുുി ലുു.

ഇ ങുു ടന എ ടനു ുന ലുു ൈി ശവുാ 
സ മ ുളുു എ ടുുു ൈാ യ ന കുുാ രി ലുു
ഒ രാ ളുു (റപ ടര നി കുു റി യാം, പ റ 
യ ുനുുി ലുു) ഒ രി കുു ലുു ഒ ര ുഷ ുടുുി ങുു്
ടോ റകു ുഷ നി ലുു ൈ ചുു് ദി  കം പുുീ റുു്
ആ കുു രുു ആ യ റൊ ഹ നുു ൊ െി ടന
ക ണുുു. ഷ ുടുുി ങുുി നി ട യി ലുു ൊ റെ 
ടുു നുു ൈി രശു മി കുുു റുപ ുളുു അ ട ു
തുുു റോ യി അ റദു ുഹ റുത ുട ുപ റ 
ഞുുു.

"ഞാ നുു മ ുര ളി ത ുമുുാ ര ുക ുടി 
യ ുടട സ ുഹ ുതുുാ ണ'ു

"ആ റോ'
"സാ രുു യ ുറോ പുുി ലുു റോ യ റപു ു

ളുു മ ുര ളി റചു ുടുു ടുുു അ ട ുതുു് റോ 
യ ത ുഅ റദു ുഹം പ റ ഞുുി ര ുനുുു'

റൊ ഹ നുു ൊ ലുു ഒ ര ുനി മി ഷം ഒ 
നുു് ൈി തുുി ചുുു. എ നുുി ടുു് പ റ ഞുുു ൈ 
റരുത, "ശ രി യാ ണ,ു ഞാ നുു ഓ രുുകുുു 
നുുു'

ൊ റെ ടുു നുു എ ടുുു ക ുടട താ മ 
സി കുുു നുു ത ുറോ യി ടുു് ഞാ നുു അ 
റദു ുഹ ടുത ുറന രി ടുു് ക ണുുി ടുു് ക ുടി 
യി ലുു. അ റദു ുഹം അ ടനു ുടനു ുപുു റുുി
റക ടുുി ടുുു റുട ുഎ നുുും എ നി കുു റി 
യി ലുു. പ ടഷു ു അ ന ൈ ധി രപുാ ൈ 
ശയും യ ുറോ പുുി ലുു റോ യി ടുുു ളുു ത ു
ടോ ണുുും ന ുറ ുക ണ കുുി ന ു ആ 
ള ുക ടള അ ൈി ടട ൈ ചുു് ക ണുുി ടുുു ളുു 
ത ുടോ ണുുും ഇ നി അ തി ലുു ആ 
ടര ങുുി ല ുമാ കാം എ റുന ുരുുതുുി ടുുാ 
ക ണം അ റദു ുഹം അ ങുു ടന പ റ 
ഞുു ത.ു

"ആ രാ ണീ മ ുര ളി ത ുമുുാ ര ുക ു
ടി' എ ടനു ുങുുാ നംു അ റദു ുഹം
റോ ദി ചുുി ര ുനുു ടൈ ങുുി ലുു എ ടുുു
ആ പുുീ സ ്പ ുടുുി റപു ുറയ ടന.

ന നുുി ൊ റെ ടുുാ ന നുുി! അ റി 
ഞുുു ടൈ യതു ഉ പ കാ ര തുുി നു
അ റി യാ തുു ഈ  ആ രാ ധ ക ടുുു
ഒ രാ യി രം ന നുുി.

(പ റ ഞുു ക ുടുു തുുി ലുു പ റ യ ണ 
മ റലു,ു രപു ള യ കാ െ തുു് എ ടുുു
റോ സുുുുു ക ളുു അ റദു ുഹ വംു ടഷ യ 
രുു ടൈ യതുി ര ുനുുു. അ തി ന ുളുു ന 
നുുി റൈ ടറ യംു ഉ ണുു്).

റൊ ഹ നുു ൊ െി ടുുു യ ുറോ പുുുയ 
നുു സ നുു രുുശ ന തുുി ടുുു ക ഥ ഇ ൈി 
ടട അ ൈ സാ നി കുുു നുുു.

കൊവിഡുകാലംകടനുുുപോകംു;
കുഷിയുകടകാലംതിരിചുുുവരണം
വി.എസ.്സ്നില്്ക്മാര്്,
ക്ഷിമനത്്്ി. കൊൈി ഡു

19 വൈ 
ന യി ലുു ത ുട ങുുി
റോ ക മാ ടക ൈയുാ പി 
ചുുു ടോ ണുുി രി കുുു ക 
യാ ണ റലു.ു അ തി 
ടന തി ടര സാ മ ുഹയു
അ ക െം പാ െി ചുുു 
ടോ ണുു് മാ ന സി ക
ഐ കയു റതു ുടട
നാ ടമ ലുുാം ൈീ ട ുക ളി 

ലുു ത ടനു ുക ഴി ഞുുു ൈ രി ക യ ുമാ ണ റലു.ു ൈീ ട ു
ക ളി ലുു ത ുട ര ുനുു ഈ  കാ െ യ ള ൈി ലുു ആ റോ 
ഗയു വംു മാ ന സി റോ ലുുാ സ വംു ഉ ണുുാ ക ുനുു തി 
ന ുഏ റുു വംു ന ലുു മാ ര ഗം ടൈ റി യ ടൈ റി യ ക ുഷി 
പുു ണി ക ളി ലുു ഏ രുുടപു ുട ുക എ നുുു ളുു താ ണ.ു മ ു
ഖയു മ രതുുുി ത ടനു ുഇ തുു ര ടൊ ര ുനി രുുറദു ുശം ക ഴി 
ഞുു ദി ൈ സം മ ുറുന ുടുുു ൈ യകുുുു ക യ ുണുുാ യി.
അ റദു ുഹം ക ുടംു ബ ങുു ളി ലുു ക ുഷി ടൈ യുുു നുു തി 
ടന പുു റുുി നി ര തുു രം ആ ൈ രുുതുുി ചുുു ടോ ണുുി രി 
കുുു ക യാ ണ.ു ഇ തി റോ ട കം നി ര ൈ ധി ക ുടംു 
ബ ങുു ളുു ആ  നി രുുറദു ുശം ഏ ടറു ുട ുതുുി ടുുു ണു്ു. അ 
ൈ ടര ഹ ുദ യ പ ുരുുവുും ഞാ നുു അ ഭി ന നുുി കുുു നുുു.

അലോട്്്മെന്്്്ഗാര്്ഡന്്
ഐ കയു രാ ഷുു സ ഭ പ രി സുുി തി കാ രയുാ െ യ തുുി 
ലുു ഡി സാ സുുുു രുു റി സ് ക ുറി ഡ ഷുു നുു ൈി ഭാ ഗം ൈീ 
ഫ ുറോ. മ ുര ളി ത ുമുുാ ര ുക ുടി യ ുടട ഒ ര ുടെ യു 
സ ്ബ ുകുു് റോ സുു്ുു ഈ  ദി ൈ സ ങുു ളി ലുു ൈാ യി 
കുുാ നുു ഇ ട യാ യി. സവുി റു്ു സ രുുെ നുുഡി ലുജ ന കീ 
യ പ ങുുാ ളി തുു റുത ുടട ന ട പുുാ കുുി ൈ ര ുനുു അ 
റോ ടുുു ടമ ു്ുു ഗാ രുുഡ നുു എ നുു ആ ശ യ ടതു ുഅ 
ടി സുുാ ന മാ കുുി യ ുളുു ആ  റോ സുുുുി ലുു പ ുത ുമ 
യ ുളുു തംു ഹ ുദ യ സപ് രുുശി യ ുമാ യ ഒ ര ുആ ശ 
യ മാ ണ ു മ ുര ളി ത ുമുുാ ര ുക ുടി പ ങുുു ൈ ചുു ത.ു  യ ു
ദുു കാ െ തു്ു അ തി ര ുഷുു മാ യ ഭ ഷുുുയ ഷുുാ മം ആ  
റദ ശ ടതു ുടഞ ര ുകുുി യ സ നുു രുുഭ തുുി ലുു ജ ന ങുു 
ളുുകുു് ററ ഷ നുു അ ന ുൈ ദി ചുു ക ുടുു തുുി ലുു ഭ ര ണ 
ക ുടം ഓ റോ ക ുടംു ബ തുുി നംു ഒ നുു ര ടസ ു്ുു ഭ ു
മി ൈീ തം അ ന ുൈ ദി ചുുു. അ ൈ ര ൈ രുുകു്ു െ ഭി ചുു ഒ 
നുു ര ടസ ുുുി ലുു അ ൈ രുു ക ുഷി ടൈ യതു,ു റോ ഴി 
ടയ ൈ ള രുുതുുി, പ ശ ുൈി ടന യംു പ നുുി ടയ യ ു
ടൊ കുു പ രി പാ െി ചുുു. ൈീ ടുുി റെ കുുാ ൈ ശയു മാ യ പ 
ചുു കുു റി ടയ അ ൈി ടട നി നു്ു ഉ തപുാ ദി പുുി ചുുു.  

അ റോ ടു്ു ടമ ു്ുു ഗാ രുുഡ നുു എ നുു ആ ശ യം ൈ 
ള ടര ന ലുു നി െ യി ലുു അ ൈി ടട സവുീ ക രി കുു ടപു ു
ടുുു എ നുുു മാ രതു മ ലുു ഓ റോ ൈീ ടംു ഭ ഷുുുയ സവു യം 
പ രയുാ പതു ത വക ൈ രി കുുു നുു തി ന ു അ ത ു ഇ ട 
യാ കുുു ക യംു ടൈ യതു.ു  ഇ ത ുറോ ടെ ൈി കറുുു റി
ഗാ രുുഡ നുു, ക മുുുയ ുണി റുുി ഗാ രുുഡ നുു, റോം  ഗാ 
രുുഡ നുു, ഗാ രുുഡ നുുസ ്ഓ ഫ ുദി  പ ുൈ രുു ത ുട ങുുി യ
റപ ര ുക ളി ലുു സ മാ ന മാ യ ആ ശ യ ങുു ളുു മ റുുു പ 
െ രാ ജയു ങുു ളി ലംു ന ട പുുി ൊ കുുി യി ടുുു ണു്ു.  ഇ തി 
ടുുു ടയ ലുുാം അ ടി സുുാ ന ഘ ട കം ക ുടംു ബം
ആ ണ ുതാ നംു.  െ ളി ത മാ ടണ ങുുി ലംു അ ത ുഉ 
യ രുുതുുു നുു സവു ധീ നം ൈ ല ുതാ ണ.ു 

റോ ൈി ഡ ുകാ െ തു്ു അ തി രുുതുുി ക ളുു മ ണുുി ടു്ു
അ ട യകുുുാ നുു ന മുുു ടട സ റോ ദ ര സം സുുാ ന 
ങുു ളുു തി ട ുകുും കാ ടുുി യ ത ുനാം  ക ണുു റലു.ു അ 
തി രുുതുുി ക ളുു നാ ടള യംു മ ണുുി ടുു് അ ട ചുുു ടക ടുുി 
ടയ നുുു ൈ രാം. ന മ ുകുുാ ൈ ശയു മ ുളുു ഭ ഷുുുയ ൈ 
സത് ുക ളുുകുുും പ ചുു കുു റി ഉ ളുുടപു ുടട യ ുളുു അ 
ൈ ശയു സാ ധ ന ങുു ളുുകുുും റൈ ണുുി അ തി രുുതുുി
ക ട ടനു ുതുുു നുു ൈ ര കുുു റോ റി ക ളുുകുുാ യി നാം  
കാ തുുി രി കുുാ ടത ന മുുു ടട സവു തുും മ ണുുി ലുു ൈി 
തുുി റ കുുി ഭ ഷുുുയ സ ുര ഷുു ഉ റ പുുാ കുുു ക യാ ണു
റൈ ണുു ത.ു

തായമെട്ക്്ണംനാം
 ഭ ഷുുുയ സവു യം പ രയുാ പതു ത യകുുുാ യി ഇ റപു ുറഴ
ത യാ ടറ ട ുകുു ണം, അ താ ണ ുറൈ ണുു ത.ു  ഇ ൈി 
ടട ന മ ുകു്ു ന ലുു മ ണുുു ണു്ു, ന ലുു ടൈ ളുു മ ുണു്ു, മ 
റോ ഹ ര മാ യ കാ ൊ ൈ സുു യ ുണുു്, നാ ളി റക ര 
തുുി ടുുു ഈ  നാ ടുുി ലുു ൈി ള യാ തുു ഏ ത ുൈി ള 

യാ ണ ുളുു ത?ു ആ ടോ ടകു ുഅ തി രുുതുുി ക ളുു മ 
ണുുി ടു്ു അ ട ചുുാ ലംു ന മ ുകുുാ ൈ ശയു മ ുളുു പ ചുു കുു റി 
ക ളുു ന മുുു ടട മ ണുുി ലുു ത ടനു ുഉ തപുാ ദി പുുി കുുു 
ക എ നുു താ ണ ുരപു ധാ നം. അ ങുു ടന ൈ ര ുറപു ു
ളുു ക ുഷി ടയ നുു ത ുമ െ യാ ളി യ ുടട ആ തുു റോ 
ധ തുുി ടുുു യംു ആ തുുാ ഭി മാ ന തുുി ടുുു യംു അ 
ടി തുു റ യാ യി മാ റംു.

ൈി പ ണി ടയ ൈ ള ടര ക ുറ ചുുു മാ രതും ആ രശു യി 
ചുുി ര ുനുു ഒ ര ുത െ മ ുറ ന മ ുകു്ു മ ുമു്ു ഇ ൈി ടട ജീ 
ൈി ചുുി ര ുനുുു.  സവു തുും ൈീ ടുുു ൈ ള പുുി ലുു, അ ടലു ുങുുി 
ലുു, പാ ടുു തുുി ടന ട ുതുു സുു െ തു്ു അ ൈ ശയും റൈ 
ണുു പ ചുു കുു റി ക ടള ലുുാം അ ൈ രുുഉ തപുാ ദി പുുി ചുുി 
ര ുനുുു. ഓ റോ കാ െ തുുും ൈീ ടുുു ൈ ള പുുി ലുു നി നു്ു
െ ഭി ചുുി ര ുനുു കാ രുുഷി ക ൈി ഭ ൈ ങുു ളുു അ ൈ ര ുടട
ഭ ഷുു ണ തുുി ടുുു രപു ധാ ന ഭാ ഗ വ ുമാ യി ര ുനുുു.
രാ ൈി ടെ ക ഞുുി ക ുടി ചുു് പാ ട റതു ുറുക ുപ റ 
മുുി റെ റുക ുഇ റ ങുുി യാ ലുു രാ രതുി ൈ ടര അ ൈി 
ടട പ ണി ടയ ട ുതു്ു മ ണുുി ടന ടോ നുുാ കുുി യ ൈ 
ര ുടട പി നുുമ ുറ കുുാ രാ ണ ുന മുു ളുു.  

റൈ ന ലുുമ ഴ കി ടുുി കുു ഴി ഞുുാ ലുു കി ഴ ങുുു ൈ 
രുുഗുു ങുു ളുു ന ട ുനുുു, പ റ മുു് കി ള ചുു് ടോ െി ക ുടുുി 
യി ര ുനുുു, ടത ങുുി ന ുത ടം ത ുറ നുുി ര ുനുുു, ക ുടാ 

ടത അ ൈ രുു ടൈ ളുും ക ര ുത റോ ടട ഉ പ റൊ ഗി 
ചുുി ര ുനുുു, അ ങുു ടന യാ ണ ൈ രുു ഇ ൈി ടട ജീ ൈി ചുുി 
ര ുനുു ത.ു സൗ ക രയു ങുു ളുു ക ുട ുനുു റോ ടട രപു ക ു
തി യി ലുു നി നുുും, മ ണുുി ലുു നി നുുും പ ത ുടകുു
അ ക ൊ നാ ണ ുന മുു ളുു തി ട ുകുും കാ ണി ചുു ത.ു
അ റോ ടട ജീ ൈി ത വശ െീ റോ ഗ ങുു ളുു ന ടമുു
ക ട നുുാ രകു മി കുുാ നംു ത ുട ങുുി. ഉ ണുുി പുുി ണുുി യംു
ൈാ ഴ കുുു ട പുു നംു റൈ മുുും താ ളംു ഉ ളുുടപു ുടട യ ു
ളുു നാ ട നുു ൈി ഭ ൈ ങുു ളുു ഈ  ടോ റോ ണ കുുാ െ 
തുു് ന മുുു ടട തീ നുുറമ ശ ക ളി റെ കുു് മ ട ങുുി ടയ 
തുുി യി രി കുുു നുുു ൈ ള ടര സ റുത ുഷം പ ക ര ു
നുു കാ രയു വ ുമാ ണ ത.ു സവു തുു മാ യി ക ുഷി ടൈ 
യതു ുഉ ണുുാ കുുു നുു ൈി ഭ ൈ ങുു ളുു ക ഴി കുുു റപു ുളുു
നാ ൈി നംു മ ന സുുി നംു ഉ ണുുാ ക ുനുു അ ന ുഭ ുതി
ൈി റശ ഷ തുുി ന ു പ ക രം ൈ യകുുുാ വ ുനുു മ ടറു ു
നുുും ത ടനു ുയി ലുു. ന മുു ളുു ഒ ര ുൈി തുുു ന ട ുനുുു
അ ത ുമ ുള ചു്ു ൈ ള രുുനു്ു, ൈ ല ുതാ യി, അ തി ലുു പ ു 
ൈ ര ുനുുു, കാ യ ുഉ ണുുാ ക ുനുുു, മ ുടപു ുതുുു റപു ു
ളുു അ ത ുഭ ഷുു ണ തുുി ടുുു ഭാ ഗ മാ ക ുനുുു. ഈ  
രപു രകുി യ ന മുുു ടട വദ നം ദി ന ജീ ൈി ത തുുി ലുു ഉ 
ണുുാ കുുു നുു സവുാ ധീ നം ൈ ള ടര ൈ ല ുതാ ണ.ു അ 
ടോ ര ുഅ ന ുഭ ൈ മാ ണ.ു റക ര ള തുുി ടുുു ത ന തു
കാ രുുഷി ക അ ന ുഭ ൈം. ഇ താ ണ ുപ ുതി യ ത െ മ ു
റ യി റെ കു്ു പ ക രുുനുുു ന ലുുറക ണുു ത.ു

നമ്്്മെക്ഷിനമ്്്മെആലോഗയ്ം
മ െ യാ ളി സ മ ുഹ ടതു ുന ലുു ആ റോ ഗയു വംു ശാ 
രീ രി ക ഷുു മ ത യംു ഉ ളുു ൈ രാ കുുി മാ റുുു ക എ നുു
െ ഷുുുയ റതു ുടട യാ ണ ുജീ ൈ നി - ന മുുു ടട ക ുഷി
ന മുുു ടട ആ റോ ഗയും എ നുു ബ ുഹ തുുാ യ പ ദുു 
തി കു്ു ക ുഷി ൈ ക ുപു്ു ര ുപം ന ലുുകി യ ത.ു ആ റോ 
ഗയു ൈ ക ുപുുി ടുുു ക ുടി സ ഹ ക ര ണ റുത ുടട ഓ 
റോ രപു റദ ശ തുുി നംു അ ന ുറൊ ജയു മാ യ ഭ ഷുു 

ണ ത ളി ക ത യുുാ റാ കുുി, ത ളി ക യി റെ കുു് ആ ൈ 
ശയു മാ യ പ ഴ ങുു ളംു പ ചുു കുു റി ക ളംു ജ ന കീ യ പ 
ങുു ളി തുു റതു ുടട ൈീ ടുുു ൈ ള പുുി ലുു ത ടനു ുൈി ള യി 
ടചു ുട ുകുുു ക എ നുു താ ണ ു ജീ ൈ നി യ ുടട രീ തി
ശാ സര്തും. 2020 ജ ന ുൈ രി 1 മ ുത ലുു 2020 ഏ 
രപുി ലുു 15 ൈ ടര യ ുളുു കാ െ യ ള ൈി ലുു ഈ  കാ 
രുുഷി ക ക രുുമുു പ രി പാ ടി ന ട പുുി ൊ കുുാ നാ ണു
തീ ര ുമാ നി ചുു ത.ു  ഇ റോ ടൊ പുും ക ുഷി പാ ഠ ശാ 
െ എ നുു റപ രി ലുു ടോ ത ുജ ന ങുു ടള ശാ സര്തുീ 
യ മാ യി ക ുഷി പ ഠി പുുി കുുു നുു പ രി പാ ടി യകുുുും
ത ുട കുും ക ുറി ചുുി ടുുു ണു്ു. 2020 ജ ന ുൈ രി 4 ന ു ഈ
പ ദുു തി ബ ഹ ുമ ുഖയു മ രതുുുി ത ുശുുു രി ലുു ഉ ലുുഘാ 
ട നം ടൈ യതു.ു  പ ദുു തി ന ലുു നി െ യി ലുു ന ട പുുാ 
കുുി ൈ ര ുനുു തി നി ട യി ൊ ണ ുടോ ൈി ഡ ു19 റോ 
ഗ ൈയുാ പ നം ഉ ണുുാ യ ത.ു  അ തി ടുുു ഭാ ഗ മാ യി
റോ കുു് ഡൗ ണുു ക ുടി ൈ നുു റോ ടട ന ടീ ലുു ൈ 
സത് ുക ള ുടട യംു ൈി തുുു ക ള ുടട യംു ൈി ത ര 
ണം ത ട സുു ടപു ുടുുു.  എ ങുുി ലംു ന മുുു ടട മ ുനുുി ലുു
സാ ധയു ത ക ള ുടട പ ുതി യ ൈാ തി ല ുക ളുു ത ുറ 
നുുു ത ടനു ുയാ ണ ുകി ട കുുു നുു ത.ു നി െ ൈി ലുു ൈീ 
ട ുക ളി ലുു പ ചുു കുു റി ക ുഷി ടൈ യുുു നുു ൈ രുുകു്ു അ 
ൈ പ രി പാ െി കുുാ നുു ക ുട ുത ലുു സ മ യം െ ഭി കുുു 

നുുു ണു്ു. ക ുഷി ടൈ യുുാ നുു സുു മി ടലു ുനുുും സൗ ക 
രയു മി ടലു ുനുുു ടൊ ടകു ുപ റ യ ുനുു ൈ ര ുണുു്.  അ ൈ 
റോ ട ുപ റ യാ ന ുളുു ത,ു ക ുഷി ടൈ യുുാ നുു ആ ദയും
റൈ ണുു ത ുസുു െ റൊ സൗ ക രയു റൊ അ ലുു, ക ുഷി
ടൈ യുുാ ന ുളുു മ ന സുുാ ണ.ു മ ന സ ുടണു ുങുുി ലുു മാ 
രുുഗുു വ ുമ ുണു്ു.

ലേണംപച്്ക്്െികള്്
ക ുഷി ടൈ യുുു ക എ നുു ത ുഒ ര ുനി െ പാ ടാ ണ ുസാ 
മ ുഹയു ഉ തുു ര ൈാ ദി തുുുവം നി റ റൈ റുുാ ന ുളുു ൈയു 
കുുി ക ള ുടട നി െ പാ ട.ു ക ുഷി എ നുു ത ുന മുുു ടട
സാ മ ുഹയു ഉ തുു ര ൈാ ദി തുുുവ മാ ണ.ു ന മുുു ടട ആ 
റോ ഗയും ന മുുു ടട ഉ തുു ര ൈാ ദി തുുുവ മാ ണ ുഎ നുു 
ത ുറോ ടെ ത ടനു ുയാ ണ ുക ുഷി യംു. ന മുുു ടട
ക ുഷി ന മുുു ടട ആ റോ ഗയും, ന മുുു ടട ആ റോ 
ഗയും ന മുുു ടട ഉ തുു ര ൈാ ദി തവും എ നുു താ ണ ുമാ 
റി യ കാ െ തുുി ടുുു മ ുരദുാ ൈാ കയും.  ഭ ഷുു ണ റമ ശ 
യി ലുു ൈി ള മുുു നുു ത ുൈി ഷ മാ റോ ൈി ഷ ര ഹി ത 
മാ യ സ ുര ഷുുി ത ഭ ഷുു ണ മാ റോ എ നു്ു തീ ര ു
മാ നി റകു ുണുു തംു ന മുു ളുു ത ടനു ുയാ ണ.ു  നാ ട നുു
ഇ ന ങുു ളുു ക ുട ുത ൊ യി ക ുഷി ടൈ റയു ുണുു തു
അ നി ൈാ രയു മാ ണ.ു ന ലുു ആ റോ ഗയു തുുി ന ുന ലുു ഭ 
ഷുു ണം ആ ൈ ശയു മാ ണ റലു ു ന ലുു ഭ ഷുു ണം ൈ ഴി
ഉ യ രുുനുു റോ ഗ രപു തി റോ ധ റശ ഷി യംു ആ റോ 
ഗയു വംു വക ൈ രി കുുാ നുു ന മ ുകു്ു ക ഴി യംു.

ലോര്്ട്്ിമതൊപ്്ി
ഇ നു്ു റോ ക തുുാ ടക റോ രുുടുുി ടത റാ പുുി എ നുു
ഒ ര ു പ ുതി യ ആ റോ ഗയു ശാ സര്തു ശാ ഖ ൈ ള 
രുുനുുു ൈ ര ുനുുു ണുു്.  രപു ധാ ന മാ യംു ജീ ൈി ത 
വശ െീ റോ ഗ ങുു ള ുടട ൈി കി തുു യ ുമാ യി ബ 
നുു ടപു ുടുു റമ ഖ െ യി ൊ ണ ുറോ രുുടുുി ടത റാ പുുി ഉ 

പ റൊ ഗി കുുു നുു ത.ു ശ രീ ര തുുി നംു മ ന സി നംു
അ ത ുൈ ഴി ജീ ൈി ത തുുി നംു ആ റോ ഗയു വംു ഉ 
റമു ുഷ വംു പ ക രുുനുുു ന ലുുക ുക എ നുു താ ണു
റോ രുുടുുി ടത റാ പുുി യ ുടട ത തവും. ഈ  ദി ശ യി ൊ 
ണ ുക ുഷി ൈ ക ുപുുും പ ദുു തി ക ളുു ത യാ റാ കുുു 
നുു ത.ു പ ചുു കുു റി ക ള ുടട മാ രതു മ ലുു, ഇ െ കുു റി ക 
ള ുടട യംു കി ഴ ങുുു ൈ ര ഗ ങുു ള ുടട യംു വൈ ൈി 
ധയും ടോ ണു്ു സ മുു നുു മാ ണ ുറക ര ളം. പ ര മുു രാ 
ഗ ത ൈി തുുി ന ങുു ള ുടട യംു കാ രുുഷി ക വജ ൈ
വൈ ൈി ധയു തുുി ടുുു യംു സം ര ഷുു ണം ഭ ഷുുുയ 
സ ുര ഷുു യ ുടട കാ ത ൊ യ ഘ ട ക മാ ണ.ു കാ ൊ 
ൈ സുുാ ൈയു തി യാ ന തുുി ടുുു രപു തയുാ ഘാ ത ങുു ളുു
റന രി ട ുനുു തി ന ുന മുുു ടട ജ നി ത ക സ മുു തു്ു  ഉ 
ത ക ുടമ നുു ത ുഇ ൈ യ ുടട രപുാ ധാ നയും ൈ രുുദുുി പുുി 
കുുു നുുു.  ത െ മ ുറ ക ള ുടട അ ന ുഭ ൈ സ മുു തുുും
നി രീ ഷുു ണ പാ ട ൈ വംു സ മ നവു യി പുുി ചുുു ടോ 
ണുുാ ണ ുഓ റോ പ ര മുു രാ ഗ ത ൈി തുുും ഉ ര ുതുുി 
രി യ ുനുു ത.ു  ഇ തുു രം ൈി തുുു ക ളുു സം ര ഷുുി 
കുുു നുു തി നംു ക ുട ുത ലുു രപു റദ ശ ങുു ളി ലുു അ ൈ 
യ ുടട ക ുഷി ൈയുാ പി പുുി കുുു നുു തി നംു സം സുുാ 
ന ക ുഷി ൈ ക ുപുു് ന ട പ ടി സവുീ ക രി ചുുു ൈ ര ുനുുു 
ണു്ു.

തിരിയാംകാര്്ഷികവ്ത്്ിയിലേക്്്
അ തയു സാ ധാ ര ണ സാ ഹ ൈ രയു തുുി ര ുടട യാ ണു
നാം  ക ട നുുു റോ യു ടുക ുണുുി രി കുുു നുു ത.ു  സാ 
ധാ ര ണ നി െ യി ലുു ൈീ ട ുക ളി ലുു ത ടനു ു ക ഴി 
ഞുുു ക ുട ുനുു ഒ ര ുരീ തി മ െ യാ ളി ക ളുുകു്ു ടോ 
ത ുറൈ ക ുറ വ ുമാ ണ.ു പ ടഷു,ു റോ ൈി ഡ ു19 ടുുു
സ മ ുഹ ൈയുാ പ നം ഒ ഴി ൈാ കുുു നുു തി ന ുനാം  ൈീ 
ട ുക ളി ലുു ത ടനു ുക ഴി റയ ണുു ത ുഅ നി ൈാ രയു വ ു
മാ ണ റലു?ു. ൈീ ട ുക ളി ലുു മ ുഴ ുൈ നുു സ മ യ വംു
ടൈ െ ൈ ഴി റകു ുണുുി ൈ ര ുറപു ുളുു മാ ന സി ക സം 
ഘ രുുഷ വംു അ സവു സുു ത ക ളംു ഉ ണുുാ റയ കുുാം.
അ ത ുടോ ണുുാ ണ ുമാ ന സി ക സ മുു രുുദുും ക ുറ 
യകുുുു നുു തി നംു ആ റോ ഗയു പ രി ര ഷുു യകുുുും
സ ഹാ യ ക മാ യ ൈി ധ തുുി ലുു കാ രുുഷി ക വ ുതുുി 
യി റെ കുു് തി രി യ ണ ടമ നുു് നാം  പ റ യ ുനുു ത.ു
കാ ര ണം, മ ന സി ന ുസ റുത ുഷം പ ക ര ുനുു തി 
നംു അ ത ുൈ ഴി ന ഷുു ടപു ുടുുു റോ യ ആ റോ ഗയും
ൈീ ടണു ുട ുകുുു നുു തി നംു ക ുഷി യകുുു് ൈ െി യ പ 
ങുുു ൈ ഹി കുുാ നുു ക ഴി യംു. രഗുാ മ രപു റദ ശ ങുു ളി ല ു
ളുു ൈ രുു ൈീ ടുുു ൈ ള പുുി ലുു ത ടനു ുെ ഭയു മാ യ സുു െ 
തു്ു ഏ ടത ങുുി ലംു ത രം ക ുഷി ആ രം ഭി കുു ണം.
ന ഗ ര ങുു ളി ലുു ക ഴി യ ുനുു ൈ രുുകുു് ബാ ലുുകുു ണി 
റൊ, ടട റ സി ടുുു റ ുറോ രപു റൊ ജ ന ടപു ുട ു
തുുാ വ ുനുു താ ണ.ു  

ക ൈ റ ുക റോ, ൈാ കുുു ക റോ, അ തുു ര തുുി ല ു
ളുു പാ ഴ ുൈ സത് ുകുു ളുു ടൈ ടി ക ളുു ന ട ുനുു തി നു
ഉ പ റൊ ഗ ടപു ുട ുതുുാം. ഒ ര ുത ര തുുി ലംു ക ുഷി
ടൈ യുുാ നുു സാ ധി കുുാ തുു ൈ രുു,  വമ റരുകാ രഗുീ നുു
ക ുഷി ടയ ങുുി ലംു ടൈ യുുാ നുു ത യുുാ റാ ക ണം. ടൈ 
റി യ റരുട യി ലുു ക ട ൊ റോ ടി ഷയു ുറപ പുു റോ ന 
ന ചുുി ടുു് അ തി ലുു ടൈ റ ു പ യ ലുു റോ ടെ യ ുളുു
ധാ നയു ങുു ളുു മ ുള പുുി ടചു ുട ുകുുു ക യംു അ ൈ ൈ ള 
രുുനു്ു ൈ ല ുതാ ക ുനുു തി ന ുമ ുമുുു ത ടനു ുക റി ടൈ 
യകുുുു ക യംു ടൈ യുുു നുു താ ണ ുവമ റരുകാ രഗുീ നുു
സ രമുുു ദാ യം.  

ഇ റപു ുളുു, ക ുഷി ഒ ര ുസം സ് കാ ര മാ യി ൈ ള 
രുുതുുി ടുക ുണുുു ൈ നുുു ക ഴി ഞുുാ ലുു, ടോ റോ 
ണ കുുാ െ തുുി ന ുറശ ഷം ക ുട ുത ലുു സുു െ തുു്
ക ുട ുത ലുു മി ക ചുു നി െ യി റെ കുു് അ ത ുൈയുാ പി 
പുുി കുുു നുു തി ന ുന മ ുകു്ു സാ ധി കുുും.

സാ മ ുഹയു അ ക െം പാ െി ചുുും മാ ന സി ക മാ 
യ അ ട ുപുും കാ തുുു സ ുഷുുി ചുുും നാം  ഒ റുു ടകു ു
ടുുാ യി റോ ൈി ഡ ു 19 ടന  രപു തി റോ ധി ചുുു ടോ 
ണുുി രി കുുു റപു ുളുു റോ ക മാ ടക റക ര ള മാ ത ുക
ൈ രുുചുു ടൈ യുുു റപു ുളുു, കാ രുുഷി ക രം ഗ തുുും ന 
മ ുടകു ുര റുക ര ള മാ ത ുക മ ുറനു ുടുുു ൈ യകുുുാ നുു
ക ഴി റയ ണുു ത ുണുു്.   അ ത ുടോ ണുു്, െ ഭയു മാ യ
സുു െ തുു് െ ഭയു മാ യ സാ മ രഗുി ക ളുു ഉ പ റൊ ഗ 
ടപു ുട ുതുുി,  ന മ ുകുു് ക ുഷി ആ രം ഭി കുുാം.  അ 
ങുു ടന അ റോ ഗയു ദ ുഢ ഗാ രതു രാ ക ടടു ുമ െ യാ ളി 
ക ളുു. ൈി ഷ ര ഹി ത മാ ക ടടു ു മ ണുുും മ ന സുുും.
റോ ൈി ഡ ുകാ െം ക ട നുുു റോ കംു ക ുഷി യ ുടട
കാ െം തി രി ചുുു   ൈ ര ണം.

ആശിഷ്ജോസ്അമ്്ാട്്്
കൊ റോ ണ വൈ റ സ ുക ളുു

ACE2 സവുീ ക ര ണി യി ലുു
പ റുുി പി ടി കുുാ നുു അ ൈ യ ുടട റരുപാ ടുുീ 
നുു ആ ൈ ര ണ തുുി ലുു ഉ ളുു Receptor
Binding Domain (RBD) ആ ണ ുസ 
ഹാ യി കുുു നുു ത.ു സാ രുുസ ്റോ ഗം ഉ 
ണുുാ കുുു നുു SARS-CoV-1യി ലുു നി 

നുുും ൈയു തയു സത് മാ ടൊ ര ുജ നി ത ക റോ ഡാ ണു
ടോ ൈി ഡ-ു19 റോ ഗം ഉ ണുുാ കുുു നുു SARS-CoV-2
വൈ റ സ ുക ളി ലുു, ഇ ത ുക ുട ുത ലുു ടമ ചുു ടപു ുടുു രീ തി യി 
ലുു ACE2 സവുീ ക ര ണി യ ുമാ യി പ റുുി പുുി ടി ചുുി രി കുുാ നുു
സ ഹാ യി കുുു നുുു. ഇ നാം റപ ചുുി ക ളി ലുു കാ ണ ുനുു

ടോ റോ ണ വൈ റ സ ുക ള ുടട RBDയ ുടട ഘ ട ന യ ു
മാ യി ടുുാ ണ ു ടോ റോ ണ വൈ റ സ ുക ള ുടട ഈ  ഭാ ഗ 
തുുി ന ുസാ മയും. ഇ നാം റപ ചുുി ക ളി ലുു ഉ ളുു ടോ റോ 
ണ വൈ റ സ ുക ള ുമാ യി 99% സാ മയും ൈ ടര സവുീ ക 
നുുസിം ഗ ുപ ഠ ന ങുു ളി ലുു ക ടണു ുതുുി യി ടുുു ണു്ു. റോ ൈി 
ഡ-ു19 കാ ര ണ മാ യ വൈ റ സി ന ുറോ ശ ങുു ള ുടട യ ു
ളുുി ലുു ക യ റാ നുു സ ഹാ യി കുുാ വ ുനുു കു ളി റൈ ജ ുവസ 
റുുും മ ന ുഷയു ടര ബാ ധി കുുു നുു താ യി മ ുനുുപ ുക ടണു ു
തുുി യ ടോ റോ ണ വൈ റ സ ുക ള ുടട റോ ടെ യ ലുു.

റോ ൈി ഡ-ു19 റോ ഗ തുുി ന ുകാ ര ണ മാ യ SARS-
CoV-2 ൊ ബി ലുു ക ുരതുി മം ആ യി ടുുു ഉ ണുുാ കുുി യ തു
ആ ടണ ങുുി ലുു മ ന ുഷയു ടര ബാ ധി കുുു നുു താ യി അ റി 
വ ുളുു ഒ ര ുടോ റോ ണ വൈ റ സി ടുുു ജ നി ത ക ഘ ട 

ന ടയ അ ടി സുുാ ന മാ കുുി ആ യി രി കുുും നി രുുമുുി കുുു 
ക പ ടഷു ുഅ ങുു ടന യ ലുു SARS-CoV-2 യി ടുുു കാ 
രയും. റോ ൈി ഡ-ു19 ഉ ണുുാ കുുു നുു

വൈ റ സ ുക ളുു സാ രുുസ ്റോ ഗം ഉ ണുുാ കുുി യ
SARS-CoV-1 വൈ റ സ ുക ള ുടട പ ുരുുൈി ക- ടോ റോ 
ണ വൈ റ സ ുക ളി ലുു നി നുുും രപു ക ുരതുി നി രുുദുുാ ര 
ണം ൈ ഴി റൈ രുുതി രി ഞുുു റോ യ ഒ ര ുെീ റന ജ ുആ 
ടണ നുുും, പി നുുീ ട ുഇ നാം റപ ചുുി ക ടള ബാ ധി ചുുു അ 
ൈ രി ലുു നി നുുും മ ന ുഷയു രി ലുു എ തുുി യ ത ുആ കാ ടമ 
നുു തംു ക ണ കു്ു ക ുടുുു നുുു. SARS-CoV-2 -ന ു മ ന ുഷയു 
ര ുടട റോ ശ ങുു ളി ടെ ACE2 സവുീ ക ര ണി യി ലുു പ റുുി 
പി ടി കുുാ നുു സ ഹാ യി കുുു നുു receptor-binding
domainയി ടെ ഏ റുു വംു രപു ധാ ന ടപു ുടുു ആ റ ുഅ മി റോ

ആ സി ഡ ുക ളംു (റരുപാ ടുുീ നുു അ മി റോ ആ സി ഡ ുക 
ളുു ടോ ണുുാ ണ ുനി രുുമി കുുു നുു ത)ു ഇ നാം റപ ചുുി ക ളി ലുു
കാ ണ ുനുു ടോ റോ ണ വൈ റ സ ുക ളി ലുു ഉ ളുു ത ുത 
ടനു ുയാ ണ.ു

ടോ ൈി ഡ-ു19 കാ ര ണ മാ യ ടോ റോ ണ വൈ റ 
സ ുക ളുു ഒ ടനു ുങുുി ലുു മ ന ുഷയു രി ലുു റോ ഗം ഉ ണുുാ കുുാ 
വ ുനുു ര ുപ തുുി ലുു ത ടനു ുജ നുുു ക ളി ലുു നി നുുും, മി കുു 
ൈാ റംു ൈ വുുാ ല ുക ളി ലുു നി നുുും ഇ നാം റപ ചുുി ൈ ഴി മ 
ന ുഷയു രി ലുു എ തുുി യ ത ുആ കാം. അ ടലു ുങുുി ലുു റോ ഗ 
െ ഷുു ണ ങുു ളുു അ ധി കം കാ ണി കുുാ തുു ര ുപ തുുി ലുു
ജ നുുു ക ളി ലുു നി നുുും മ ന ുഷയു രി ലുു എ തുുി റശ ഷം ജ 
നി ത ക മാ റുും ൈ ഴി മാ ര ക പ ക രുുചുു ൈയുാ ധി യാ യി മാ റി യ 
ത ുആ കാം.

ഇ ങുു ടന അ ലുുാ ടത ൊ ബി ലുു ക ുരതുി മ മാ യി SARS-
CoV-2യി ടന ഉ ണുുാ കുുി എ നുു ധാ ര ണ ശാ സര്തുീ യ 
മാ യി ശ രി യ ലുു. മ ന ുഷയു രി ലുു ബാ ധി കുുു നുു താ യി മ ു
നുുപ ുഅ റി യാ വ ുനുു ടോ റോ ണ വൈ റ സ ുക ള ുടട ജ 
നി ത ക ഘ ട ന template ആ യി ഉ പ റൊ ഗി കുു ടപു ുടുുി ലുു
എ നുു തംു,SARS-CoV-2യി ടുുു കു ളി റൈ ജ ുവസ റു്ു
റോ ടെ ഒ നുുു ൊ ബ ുക ളുുചുു റ ുക ളി ല ുടട സ ുഷുുി കുുു ക
ദ ുഷ് ക രം ആ ടണ തംു കാ ര ണ ങുു ളാ ണ.ു ച ുര ുകുുി പുു 
റ ഞുുാ ലുു ടോ ൈി ഡ-ു19 റോ ഗം ൊ ബി ലുു ആ രംു ഉ 
ണുുാ കുുി യ ത ലുു, മ ുഗ ങുു ളി ലുു നി നുുും മ ന ുഷയു രി റെ 
കുുു ആ ക സമ്ി ക മാ യി ന ട നുു വക മാ റുു തുുി ല ുടട
ഈ  വൈ റ സ ്മ ന ുഷയു രി ലുു എ തുുി യ താ ണ.ു

(അ ൈ സാ നി ചുുു)

TCR / KKD
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െണ്്്ദിവസത്്ിന്ള്്ില്്രൊവിഡ്
ചികിത്്ാരകപദ്്്ം,നിർ്്മാണംപര്്തഗതിയില്്
സവ്ന്്ംലേഖകന്്
കാസർുുയഗാഡ:ുകോവിഡു19രടർുുനുുു
രിടകുുുനുുസാഹചരയുതുുിൽുുജിലുുയി
കലഉകുുിനടുകുുയിൽുുപരുവർുുതുുികുുു
നുുകമഡികുുൽുുയകാകളജുനിർുുമാണം
പദുുതഗതിയിൽുുപുയരാഗമികുുുനുുു.കമ
ഡികുുൽുു യകാകളജുഅഡമുിനിസയ്പുട
ഷൻുു യലുാുകുുിൽുുനുതന യകാവിഡു
ചികിതുുാ യകപദുുും ഒരുകുുുനുുതിനാ
ണുതീരുമാനിചുുിരികുുുനുുത.ു
ഇതിനായി200കിടകുുകളംു90ക

ടുുിലംുതീപവുരരിചരണവിഭാഗതുുിയല
കുുുളുു 12കടുുിലുകളംുഎതുുികുുഴി
ഞുുു.ഐസയലഷൻുു വാർുുഡുകളംു
തീപവു രരിചരണ വിഭാഗങുുളുമാണു
ആദയുഘടുുതുുിൽുുഒരുകുുുനുുത.ുആശു
രപതുിഉരകരണങുുൾുു,കിടകുുകൾുു,ഫ

ർുുണിചുുർുു,മരുനുുുകൾുുഎനുുിവയകുുുാ
യിഏഴുയകാടിരുരയുകടഅനുമതി
ലഭിചുുിരുനുുു.നാലുനിലയുളുുകകടുുി
ടതുുിൽുുഒനുുാമകതുുനിലയികലവാ
ർുുഡുകളിൽുുകടുുിലുകളംുതീപവുരരിച
രണവിഭാഗംയുണിറുുിയലകുുുളുുഉര
കരണങുുളംുസജുുീകരികുുുനുുയജാ
ലിയാണുഇയപുാുൾുുതകയുതിയായിനട
നുുുവരുനുുത.ു
രണുുുദിവസതുുിനുളുുിൽുുകമഡി

കുുൽുുയകാകളജികനകോവിഡുചികി
തുുായകപദുുുമാകുുിമാറുുാകമനുുാണുക
രുതുനുുത.ു രണുുാമകതുു നിലയിൽുു
യഡാകറുുുർുുമാർുുകുുും ഉയദുയാഗസുു
ർുുകുുുംവിപശുമികുുാനുമുളുുഇടമാണു
തയാറാകുുുനുുത.ുകമഡികുുൽുുയകാകള
ജിൽുുഒ.രിതുടങുുാൻുുയനരകതുുതീരു

മാനിചുുിരുനുുതിനാൽുുവിവിധവിഭാഗ
ങുുൾുുകുു് മുറികൾുു സജുുീകരിചുുിരു
നുുു.കോവിഡുയരാഗികകളയംുനിരീ
കുുണതുുിലുളുുവകരയംുരാർുുപുുികുുു

നുുതിനുജിലുുയികലവിവിധആശുര
പതുികളിൽുു870കിടകുുകൾുുസജുുീക
രികുുുനുുതിൽുു300കിടകുുകളംുഇവി
കടയാണുപകുമീകരിചുുിരികുുുനുു-തു

ആരോഗയ്പപ്വർ്്ത്്കരെയം്
കർ്്ണാടകവഴിയില്്തടയ്ന്്്
സവ്ന്്ംലേഖകന്്
കാസർുുയോഡ:ു എലുുാ യോഡുകളംു മണുു്
കുടുുിയിടു്ുഅടചുുതിനുരിനുുാകലയകരളതുുി
യലകു്ുയോലികുുായിഎതുുുനുുആയോഗയു
പരുവർുുതുുകകരയംുകർുുണാടകകോലിസ്
വഴിയിൽുുതടയുനുുു.അഡുർുു പരുാഥമികാ
യോഗയുയകപദുുുതുുികലരാലിയയറുുീവുനഴസുി
കനയാണുകചകുു്യോസുുുുിൽുുഇനുുകലതട
ഞുുുവചുുത.ുഅതിർുുതുുിപരുയദശമായയദലം
രാടിരഞുുായതുുിലുളുുവർുുകുു്പുറതുുിറ
ങുുണകമങുുിൽുുതകനുുകർുുണാടകയുമായി
െനുുമുളുുയോഡിൽുുകുടിമാപതുമാണുവ
ഴിയുളുുത.ു  രാവികല ഭർുുതുുാവികോപുും
യോലികുുായി ആശുരപതുിയിയലകുു് പുറ
കപുുടുുരാലിയയറുുീവുനഴസുായയചതനകയ
കർുുണാടകഅതിർുുതുുിപരുയദശമായമുഡു
രിൽുു കചകുു്യോസുുുുിനടുതുു് കർുുണാടക
കോലിസ് തടഞുുുകവകുുുകയായിരുനുുു.
യചതനരിഎചുു്സിയികലകമഡികുുൽുുഓ
ഫിസർുുയോ.സരളകയയോണിൽുുവിളിചു്ു
കോലിസ്തടഞുുുകവചുുവിവരംഅറിയി
കുുുകയായിരുനുുു.ഇയതതുടർുുനുു്കമഡി
കുുൽുുഓഫീസറംുകഹൽുുതു്ുഇൻുുസക്രകുു
ർുുഇൻുുചാർുുജുകക.സുയരഷ്കുമാറംുരാലി
യയറുുീവു വാഹനതുുിൽുു കർുുണാടക സ

ർുുകുുാർുുയോഡുമണുുിടു്ുഗതാഗതംതടസകപുു
ടുതുുിയമുഡുർുുപരുയദശതു്ുഎതുുുകയംു
അവികടനിനുു്കിയോമീറുുറുകയോളംനട
നു്ുകചകു്ുയോസുുുുിൽുുഎതുുികോലിസ്ഓ
ഫിസറുമായിസംസാരിചു്ുരാലിയയറുുീവുന
ഴസുിനുഅഡുർുു പരുാഥമികായോഗയുയകപദുുു
തുുിൽുുഎതുുാനംുതിരിചു്ുവീടുുിൽുുഎതുുാ
നുമുളുുഅധികുതരുകടഅനുമതിവാങുുി
യയോകടയാണുഇവകരകചകു്ുയോസു്ുുുകട
തുുിവിടുുത.ുദിവസവംുകർുുണാടകകോലീ
സിനകുറകർുുശനതടസങുുൾുുതാണുുിയായി
രുനുുുഇവർുുയോലികുു്എതുുിയിരുനുുത.ു
കിയോമീറുുയോളം നടനുു് യകരള അതി
ർുുതുുിയിൽുുഎതുുുകയംുഅവികടനിനുു്
രിഎചുു്സിയുകട രാലിയയറുുീവു വാഹന
തുുിൽുു ആശുരപതുിയിൽുു എതുുുകയുമാ
ണുകചയതുിരുനുുത.ു

മലയാളികളുടെചികിതുു:
ഉതുുരവുപിനുുവലിചു്ുകരുുണാെക
കാസർുുയഗാഡ:ുയകരളതുുിൽുുനിനുുുളുു
യരാഗികകളപരുയവശിപുുികുുരുകതനു്ുമംഗ
ളുരുവികലആശുരപതുികൾുുകു്ുനൽുുകിയ
ഉതുുരവുകർുുണാടകസർുുകുുാർുുരിൻുുവലി
ചുുു.
മംഗളുരുവികലഎടു്ുകമഡികുുൽുുയകാ

കളജുകൾുുകുുാണുആയരാഗയുകുടംുെ
യകുുമഓഫീസറുകടയരരിൽുുയനാടുുീസ്ല
ഭിചുുത.ുഏപരുിൽുുഒനുുിനാണുവിവാദഉതുു
രവുപുറതുുുവനുുത.ുഇതിനുരിനുുാകല
യാണുഈഉതുുരവുരിൻുുവലിചുുതായി
ആയരാഗയുകുടംുെയകുുമഓഫീസറുകട
യരരിൽുുതകനുുയനാടുുീസ്ആശുരപതുിക
ൾുുകു്ുലഭിചുുത.ു
യകരളതുുിൽുുനിനുുുളുുഒരുയരാഗി

കയയംുചികിതുുികുുരുത,ുഅവകരആ
ശുരപതുിയിൽുുപരുയവശിപുുികുുരുതുഎനുു
നിർുുയദശമായിരുനുുുഉതുുരവിലുണുുായി
രുനുുത.ുനിലവിൽുുനിരവധിമലയാളികൾുു
മംഗളുരുവികലവിവിധആശുരപതുികളി
ൽുുചികിതുുയതടിയിടുുുണു്ു.ഉതുുരവികന
തുടർുുനു്ുഈയരാഗികകളനിർുുെനുുപു
ർുുവംഡിസച്ാർുുജുകചയയുുണുുിവരുയമാഎ
നുുആശങുുയംുഉയർുുനുുിരുനുുുഅതുരി
ൻുുവലിചുുയതാകടഈയരാഗികൾുുകു്ുആ
ശവുാസമായിടുുുണു്ു.നിലവിൽുുകർുുണാടക
അതിർുുതുുിഅടചുുിടുുിരികുുുനുുതിനാൽുു
യകരളതുുിൽുുനിനുുുളുുഒരുയരാഗിയംു
മംഗളുരുവിയലകു്ുയരാകുനുുിലുു.

രതറ്്ായവാർ്്ത്്കൾ
പപ്ചെിപ്്ിക്്്ന്്വര്രട
ചിപത്ംപപ്സിദ്്ീകെിക്്്ം
തിരുവനനുുപുരം: കോവിഡു
19കുുുരശുുാതുുലതുുിൽുുവയുാ
ജവാർുുതുുകൾുു നിർുുമികുുുക
യംു സാമുഹിക മാധയുമങുുളി
ലുകട പരുചരിപുുികുുുകയംുകച
യുുുനുുവർുുകകുുതിയരകർുുശനന
ടരടി സവുീകരികുുുകമനുു് സം
സുുാന കരാലീസ് യമധാവി
യോകനുാഥു കെഹറ്. രയുടു
അതിലധികയോതവണഇതുു
രം കുറുുകുതയുങുുളിയലർുുകപുുടു
നുുവരുകടചിപതുംമാധയുമങുുളി
ലുകടപരുസിദുുീകരികുുും.ഇതുു
രകുുാർുുകകുുതികര പകുിമിനൽുു
യകസ്രജിസുുുുർുുകചയുുും.
സാമുഹിക മാധയുമങുുളിൽുു
ഇതുുരംവാർുുതുുകൾുുതയാറാ
കുുി പരുചരിപുുികുുുനുുവകര ക
കണുുതുുാൻുുവഹകടകുവപുകം
എൻുുകവുയറികസൽുു,വസെർുു
യോം,വസെർുുവപുകംകരാ
ലീസ് യസുുുുഷൻു എനുുിവയകുുു്
നിർുുയദശംനൽുുകി.സാമുഹിക
മാധയുമങുുളിലുകടയംു ഓ
ൺുുവലൻുു മാധയുമങുുളിലുകട
യംുമറുുുംകതറുുായസയദുുശങുു
ൾുുപരുചരിപുുികുുുനുുതുജനങുുളി
ൽുുആശയകുുുഴപുും ഉണുുാകുുു

നുു സാഹ
ചരയുതുുി
ലാണുഈ 
നടരടി.
അശാ
സപ്തുീയ
വംു അെ
ദുുങുുൾുുനി
റഞുുതുമാ
യഇതുുരംസയദുുശങുുൾുുപരുച
രിപുുികുുുനുുതു ഡിസാസുുുുർുു മാ
കനജകുമുു്ുനിയമപരുകാരംകു
റുുകരമാണ.ുഇതുുരംവയുാജസ
യദുുശങുുൾുുനിർമികുുുനുുവർുുമാ
പതുമലുു, പരുചരിപുുികുുുനുുവരംു
കുറുുകുുാരാണ.ുഇവ പരുചരിപുുി
കുുുനുുവകരകകണുുതുുാൻുുവി
വരസായങുുതികവിദയുാവകുപുു്,
ആയോഗയുവകുപുു്, കരാലീസ്
എനുുിവരുകട സഹകരണ
യുതുകട സർുുകുുാർുു നടരടി
സവുീകരിചുുുവരികയാണ.ു ഈ 
സാഹചരയുതുുിൽുു കോതുജന
ങുുൾുുകു്ുബുദുുിമുടുുുണുുാകുുുനുു
വയുാജസയദുുശങുുൾുുനിർമികുുു
കയോ പരുചരിപുുികുുുകയോ
കചയുുരുകതനു്ുഡിജിരിഅഭയുർ
ഥിചുുു.

യ്ഡിഎെിര്്്ത്ഭിന്്ിപ്്ിക്്ല
ൊഷ്പട്ീയം:രക.സ്രെപദ്്്ന
തിരുവനനുുപുരം:രാജയുകോനുുാകകകോയോണ
മഹാമാരികകുുതികരയുദുുംപരുഖയുാരിചു്ുഒനുുിചുുു
നീങുുുയപുുൾയകരളതുുിൽയുഡിഎഫുയനതാ
കുുൾജനങുുകളഭിനുുിപുുികുുുനുുനയമാണുസവുീ
കരികുുുനുുകതനുു്െികജരിസംസുുാന പരുസി
ഡു്ുുകക.സുയരപദുുുൻ.
യോഗപരുതിയോധതുുിനുസർകുുാരുകൾസവുീ
കരികുുുനുുനടരടികകളജനങുുളാകകഅംഗീക
രികുുുകയംു സവുീകരികുുുകയംു കചയതുിടുുുണുു്.
എനുുാൽയുഡിഎഫുയനതാകുുൾരാപഷുുുീയതിമി
രംൊധിചു്ുഎനുുികനയംുഏതികനയംുഎതിർ
കുുുനുുനിലരാടാണുസവുീകരിചുുിരികുുുനുുത.ു
പരുധാനമപനുുുിപരുഖയുാരിചുുജനതാകർഫയുുവംു
ആയോഗയുപരുവർതുുകകരആദരികുുലംുയോകു്ു
ഡൗണംുഎലുുാംരാജയുമാകകഏകറുുടുകുുുകയു

ണുുായി.ഞായറാഴചുരാപതുിഒൻരതുമണികു്ുദീ
രംകതളികുുണകമനുുആഹവുാനവംുജനങുുൾ
ഏകറുുടുകുുുകതകനുുകചയുുും.ജനങുുളിൽആ
തുുവിശവുാസംവളർതുുാനംുരാജയുകോറുുകകുുടുുാ
കണനുുയോധംഉറപുുാകുുാനുമാണുഇതുുരംപരു
വർതുുനങുുൾ.
സംസുുാനസർകുുാർഉൾപുുകടപരുധാനമപനുുുി
യുകടആഹവുാനംനടപുുിലാകുുാൻതയാകറടുകുുു
യപുുഴാണുയകരളതുുികലയുഡിഎഫുയനതാകുു
ൾഅവയഹളനവുമായിരംഗകതുുതുുിയിരികുുു
നുുത.ുരാജയുതുുികുുുകോതുതാതരുരയുങുുൾകുു്
വിരുദുുമായനിലരാടാണവർസവുീകരികുുുനുുത.ു
ഈനിലരാടുഅവർതിരുതുുിയിലുുങുുിൽജനങുു
ളിൽനിനു്ുഇയപുുൾഉളുുതികനകുുാൾകുടുതൽ
അവർഒറുുകപുുടുകമനു്ുസുയരപദുുുൻരറഞുുു.

കോക്ഡൗണിൽ
ക്ട്ങ്്ിയ
112പര്ഞ്്്
രൗരന്്ാർമടങ്്ി
കോചുുി:യോകുഡൗണിൽകു
ടുങുുിയ112പഫുഞു്ുരൗരൻമാ
രുമായിപരുയതുയകവിമാനംഇ
നുുകലരാവികലകനടുമുുായശ
രിവിമാനതുുാവളതുുിൽനി
നുുുരാരീസിയലകു്ുപുറകപുുടുുു.
യകരളതുുിലംുതമിഴനുാടുുിലുമാ
യികുടുങുുിയവകരപഫുഞു്ുഎം
െസിയുകടആവശയുപരുകാരം
വിയോദസഞുുാരവകുപു്ു24മ
ണികുുുറിനുളുുിൽനടരടിപകുമ
ങുുൾപുർതുുിയാകുുികോചുുി
യികലതുുിചുുുകയറുുിവിടുകയാ
യിരുനുുു.
ടുറിസു്ുുുവിസയിൽമാർചു്ു
11നുമുൻപുസംസുുാനകതുു
തുുിയവരിൽമുനുുുവയസു
കാരൻമുതൽ85വയസുളുുവ
ർവകരയുണു്ു.വിയോദസഞുുാ
രതുുിനംുആയുർയവദചികി
തുുയകുുുുകമതുുിയവരുമാണു
എലുുാവരംു.പഫുഞു്ുഎംെസി
ചാർടുുർകചയതുഎയർഇനുുുയ
വിമാനതുുിൽമംുവെവഴി
യാണുഇവർരാരീസിയലകു്ു
തിരിചുുത.ു
സുരകുുിതയാപതുഒരുകുുിയ
തിനുയോണുുിയചുുരിയികലപഫു
ഞു്ുയോൺസുയലറു്ുജനറൽ
കാതറിൻയകരളസർകുുാരി
നംുവിയോദസഞുുാരവകുപുുി
നംുനദുുിയരഖകപുുടുതുുി.കോ
വിഡുരടർനു്ു5,300യരർമരിചുു
പഫുാൻസികനകുുാൾഇവിടംസു
രകുുിതമാകണനുുുകരുതിനാ
ടുുിയലകുുുമടങുുാതുുപഫുഞു്ുരൗ
രൻമാർഇനിയംുയകരളതുുിലു
ണു്ു.യുകക,യുഎസ്രാജയുങുുളു
കട200ഓളംരൗരനുുാരംുറഷയു
യിൽനിനുുുളുുനുയോളംയര
രംുസംസുുാനതുുുണു്ു.

ഓൺലൈനവിലപ്്ന:
കൺ്്സയ്്മർ്്രെഡ്
രവബ്ലസറ്്്രോഞ്്്രചയത്്
കോചുുി: കൺുുസയുുമർുു കഫഡി
കുുു ഓൺുുവലൻുു വിൽപുുന
യകുുുുളുു കവബുവസറുു് കചയ
ർുുമാൻുു എം. കമഹബുബു യോ
ഞു്ുകചയതു.ു499രുരയുകടക
നിവുകിറു്ു,799രുരയുകടകാരു
ണയുംകിറു്ു,999രുരയുകടകരു
തൽുുകിറു്ുഎനുുിങുുകനയുളുുവ
യാണുഓൺുുവലൻുുബുകുുിങു
വഴിനൽുുകുക.
എറണാകുളംജിലുുയിലാണു
കൺുുസയുുമർുു കഫഡു കവബു
വസറുു്വഴിഓൺുുവലൻുുബു
കുുിങുആദയുംതുടങുുുക.അധി
കം വവകാകത തിരുവനനുു
പുരം, യോഴിയുകുടു ജിലുുകളി
ലംുബുകുുിങുആരംഭികുുും.
ഇടുകുുിഒഴികകഎലുുാജിലുു

കളിലംുഅവശയുസാധനങുുളു
കടയോംകഡലിവറികൺുുസയുു
മർുു കഫഡുആരംഭികുുുകമനുുു
മുഖയുമപനുുുിരിണറായിവിജയ
ൻുുപരുഖയുാരിചുുിരുനുുു.സംസുുാ
നകതുു997നീതികമഡികുുൽുു
യറുുുുറുകൾുുവഴിആവശയുമായ
മരുനു്ുവീടുകളികലതുുികുുാകമ
നുു്കൺുുസയുുമർുുകഫഡുഅറി
യിചുുിടുുുകണുുനുുുംമുഖയുമപനുുുിര
റഞുുിരുനുുു.

വിഷ്ദിനംപപ്ാർഥനാദിനമായി
ആചെിക്്ണം:രവള്്ാപ്്ള്്ി
യചർതുുല: യലാകകമാടുുാകക
കോവിഡുമഹാമാരിയുകടകര
വലയതുുിൽഅകകപുുടുു്തകർ
നുുിരികുുുനുു കാലഘടുുതുുിൽ
ഈവർഷകതുുവിഷുദിനംപരുാ
ർഥനാദിനമായിആചരികുുുകമ
നു്ുഎസഎ്ൻഡിരിയയാഗംജ
നറൽകസപകുടുുറികവളുുാപുുളുുി
നയടശൻ.യലാകശാനുുികുുുംസ
മാധാനതുുിനംു യവണുുിയംു,
യരാഗദുരിതങുുളിൽനിനു്ുമാന
വരാശികയ രകുുികുുണകമനുു്
അയരകുുിചുുുകകാണുുുമാണു
പരുാർഥനനടതുുുനുുത.ു
14നുരാവികല7നംു8നംുഇട
യകുു്ുഎലുുാഭവനങുുളിലംുഗുരു
യദവചിപതുംഅലങുുരിചു്ുഅഞുുു
തിരിയിടുു നിലവിളകു്ു കകാളു
തുുിസുഗനുുപദുവയുങുുൾപുകചു്ു
കുടംുൊംഗങുുൾഎലുുാവരംുഒ
നുുിചുുിരുനു്ുപരുാർഥികുുണം. ഗു
രുസമ്രണ,ഗുരുഷഡഗും,ഗുരു
സത്വംഎനുുിവയംുഗുരുയദവ
ൻഅരുൾകചയതുഭപദുകാളുഷുു
കം,രിണുുനദുുി,വദവദശകം,
ഗദയുപരുാർഥനഎനുുിവയുമാണു
കചായലുുണുുത.ു പരുാർഥനസംെ
നുുിചുുവിശദവിവരങുുൾപശുീനാ
രായണവവദിക സമിതി രി
നുുാകലഅറിയികുുും.എലുുാകു

ടംുെങുുളിലംുനിശുുിതസമയ
തു്ുപരുാർഥനാചടങു്ുനടകുുുകമ
നുു വിവരംകുടംുെയുണിറു്ു,
ശാഖാഭാരവാഹികൾവഴിയു
ണിയൻകസപകുടുുറിമാർഉറപുുുവ
രുതുുണം.
കോവിഡു സുഷുുിചുു ഇരുടുുി
കന കവളിചുുതുുികുുു ശകുുി
കകാണു്ുയനരിടാൻഎലുുാവരംു
ഇനുുുരാപതുി9മണികു്ു9മിനി
ടുു്വീടുകളിൽദീരംകതളികുുാ
നുളുു പരുധാനമപനുുുി നയരപദുുു
യമാദിയുകടആഹവുാനംജനങുു
ൾ പുർണ മനയസാകട ഉൾ
കകുാുണുു് പരുാവർതുുികമാകുു
ണം. ഇയതാകട ഇനുുുയയികല
130യകാടിജനങുുൾഏകമന
യസാകടയാണു യകാവിഡികന 
യനരിടുനുുകതനുു സയദുുശം
യലാകതുുിനുരകർനു്ുനൽകാ
നാകുകമനുുുംകവളുുാപുുളുുിര
റഞുുു.

പാൽസംഭരണം
പുനഃസുുാപിചു്ുമിൽമ
രി.ബി.ബിച്്്
തിരുവനനുുപുരം: മലൊർ യമഖലയികല
പരുതിസനുുികൾ പുർണമായി നീങുുിയ
യോകടകുുീരകർഷകരിൽനിനുുുംവീണുുും
രാൽസംഭരിചു്ുമിൽമ.രാൽകപുാുടിനിർമാ
ണതുുിനു തമിഴനുാടുുിയലകുുും വിതരണ
തുുിനായി മറുുു യമഖലകളിയലകുുുകമലുുാം
രാൽ യോഡുകൾ യോകാൻ തുടങുുിയ
യോകടയാണുസംഭരണംപുനരാരംഭികുുാ
നായത.ു
രാൽുുകപുാുടിനിർുുമാണതുുിനായി50,000
ലിറുുർുുരാൽുുനിയതുയനഈയോഡിയലകു്ുഅ
യകുുാനംു,ൊകുുിവരുനുുരാലംുരാലു
തരുനുുങുുളംുകൺുുസയുുമർുുകഫഡുവഴിയംു
ആംഗൻവാടികൾുുവഴിയംുവിതരണംകച
യുുാനുമാണുസർുുകുുാർുു തീരുമാനം.ഇതര
സംസുുാനകതാഴിലാളികളുകടകയുാംപുക
ളിലംു രാൽുു നൽകംു. ഇതിനാവശയുമായ
തുകദുരനുുനിവാരണഫണുുിൽുുനിനുുാണു
അനുവദികുുും.
കോവിഡുഭീതിയിൽയോകഡുൗൺപരു
ഖയുാരിചുുയോകടവിരണനംരകുതിയായി
കുറഞുുതംുതമിഴനുാടുരാൽുുവാങുുികലുു
നു്ുഅറിയിചുുതുമാണുമിൽമയകുു്ുതിരിചുുടി
യായത.ുഇയോകടമുനുു്യമഖലകളിലായി
രാൽസംഭരികുുുനുുമിൽമ,മലൊർയമഖ
ലയിൽനിയപനുുുണങുുളംുഏർകപുുടുതുുി.മ
ലൊർ യമഖലയിൽ ദിവസവംു ആറുല

കുുംലിറുുർരാലാണുസംഭരികുുുനുുത.ുയോ
കഡുൗൺവനുുയോകടവിരണനംമുനുുുല
കുുംലിറുുറായികുറഞുുു.ൊകുുിരാൽഎ
നുുുകചയുുണകമനുുറിയാകതആശങുുയിലാ
യയുണിയൻഒരുദിവസംസംഭരണംനിർ
തുുിവചുുു.തുടർനുു്കുുീരകർഷകർ പരുതി
യഷധിചു്ുരാൽഒഴുകുുികുുളഞുുു.
പരുതിസനുുിരുകുുമായയോകടസർകുുാ
ർഇടകരടുകയംുതമിഴനുാടുമായിചർചുുന
ടതുുിവീണുുുംരാൽകപുാുടിനിർമാണതുുി
നുഅനുമതിയനടുകയംുകചയതു.ുമലൊ
ർയമഖലയിൽഅധികമായിവരുനുുരാൽ
എറണാകുളം,തിരുവനനുുപുരംയമഖലക

ൾകുുുനൽകാനംുതീരുമാനിചുുു. പരുതിസ
നുുിപുർണമായിരരിഹരികചുുനുുുംതിരു
വനനുുപുരം,എറണാകുളംയമഖലകളിൽ
വിൽരനകഴിഞുുദിവസങുുളിൽകുടിയി
ടുുുകണുുനുുുംമിൽമമലൊർയമഖലായുണി
യൻകചയർമാൻകക.എസ.്മണികമകപുടാ
വാർതുുയോടുരറഞുുു.ആംഗൻവാടിക
ളിലംുഇതരസംസുുാനകതാഴിലാളികയുാം
പുകളിലംുവിതരണംആരംഭികുുുനുുയോ
കടവീണുുുംപടുാകുുിലാകുകമനുുുംകുടുതൽ
രാൽസംഭരികുുാനാവുകമനുുും മിൽമക
ണകുുുകുടുുുനുുു.

""രാൽസംഭരണംര
ഴയസുുിതിയികലതുുി.
വിതരണതുുിൽഏകത
ങുുിലംുതരതുുിൽപരുതി
സനുുിയുണുുായാൽ1.3
ലകുുംലിറുുർആപനുുുയി
യലകുുുകകാണുുുയോ
കാനംുതീരുമാനിചുുിടുുു
ണു്ു.അതിനാൽഇനി
പരുശനുങുുൾഉണുുാവി
ലുു''.
രി.എ.ൊലൻ,
കചയർമാൻ,മിൽമ

മാധയ്മപപ്വർത്്കർരക്്തിരെപപ്തിഭഎംഎല്്എ
സവ്ന്്ംപര്തിനിധി
ആലപുുുഴ:തനികകുുതിയരവാർതുുകൾന
ൽകിയമാധയുമപരുവർതുുകകരഅധിയകുു
രിചു്ുകായംകുളംഎംഎൽഎയ.ുപരുതിഭ.
"ആണായാലംുകരണുുായാലംുനിങുുൾകു്ു
ശരീരംവിറുുുജീവിചുുുകുയട'എനുുാണുകഫ
യുസബ്ുകു്ുവലവുവീഡിയോയിലുകടസി
രിഎംഎംഎൽഎകോടുുികതുുറിചുുത.ുസം
ഭവംവലിയ പരുതിയഷധമുയർതുുിയയോ
കട,വിവാദരരാമർശംരിൻവലികുുാകത
വിശദീകരണവുമായി എംഎൽഎ ഇനുു
കലവവകിടുുുരംഗകതുുതുുി.
കോവിഡുകാലകതുുഎംഎൽഎയുകട
പരുവർതുുനകതുുസംെനുുിചു്ുഡിവവഎ
ഫുഐയനതാകുുൾതകനുുവിമർശനംഉ
നുുയികുുുകയംു സിരിഎം ജിലുുാ യനതു
തവുംഇടകരടുകയംുകചയതുിരുനുുു.ഇതു
വാർതുുയാകുുിയതാണു എംഎൽഎകയ
പരുയോരിപുുിചുുത.ുവർകു്ുഅറു്ുയോംസുുുുാറുു
സുമായിപരുതിഭകഫയുസബ്ുകുുിൽപരുതയു
കുുകപുുടുുിരുനുുു.തുടർനു്ുപരുതിയോധപരുവ
ർതുുനങുുൾകുു്യനതുതവുംകോടുയകുുണുു
അവർതകുുുഎംഎൽഎഓഫിസ്പുടുുി
വീടുുിലിരികുുുനുുതുഡിവവഎഫഐുപരുവ
ർതുുകർ തകനുു വിവാദമാകുുി കഫയു

സബ്ുകുുിൽ യോസുുുുു
കചയതു.ുഇതിനുമറുര
ടിയുമായി പരുതിഭ യഫ
സബ്ുകുുിലുകട രംഗ
കതുുതുുി. പരുതിയോധ
കാലതുു് കോവിഡി
കനകുുാൾവലിയവിഷ
വവറസുകൾ രംഗ
കതുുതുുിയിടുുുകണുുനുുാ
യിരുനുുു മറുരടി. യോ
കുഡൗൺകാലംകഴി
ഞുു് വാവാ സുയരഷി
കനഇറകുുുകമനുുുംപരു
തിഭരരിഹസിചുുു.
ഇയോകട തമുുിലടി
മാധയുമങുുളിൽ വാർതുുയായി. എംഎൽ
എയുകകുുതികരയുളുുയോസുു്ുുകഷയർകച
യുുണകമനുു ഡിവവഎഫുഐ യുലുകുു്
കസപകുടുുറിയുകടഓഡിയോസയദുുശംകുടി
പുറതുുുവനുുയോകടസിരിഎംയനതുതവും
ഇടകരടുകയംുഡിവവഎഫുഐ പരുവർ
തുുകർകകുുതികരനടരടികയടുകുുുകമനുു്
സിരിഎംജിലുുാകസപകുടുുറിആർ.നാസർ
മാധയുമങുുയോടു വയുകുുമാകുുുകയംു കച
യതു.ു

ഇയോകടയാണു കഫയു
സ്ബുകു്ുവലവുമായിവീ
ണുുുംപരുതിഭരംഗകതുുതുുി
.തനികകുുതിയരമാധയുമപരു
വർതുുകർ വാർതുുകൾ
സുഷുുികുുുകയാകണനുുും,
ഇതിലംു യഭദം ആണാ
കണങുുിലംു കരണുുാകണ
ങുുിലംുശരീരംവിറുുുജീവി
ചുുുകുയടഎനുുുമാണുപരുതി
ഭരറഞുുത.ുതനികകുുതി
യരവാർതുുനൽകുനുുമാ
ധയുമപരുവർതുുകർ ശരീരം
വിറുു് ജീവികുുുനുുസപ്തുീക
ളുകടകാലുകഴുകികവളുും

കുടികുുണകമനുുുംഅവർരരിഹസിചുുു.
ഇയോകട സിരിഎം ജിലുുാ കസപകുടുുറി
ആർ.നാസർഅവർകകുുതിയരരംഗകതുു
തുുി.""കരാതുപരുവർതുുകർകുു്യചരാതുു
രരാമർശമാണു എംഎൽഎയുകട ഭാഗ
തുുുനിനുുുണുുായത.ുരറയയണുുതുരാർടുുി
യിൽരറയണം.സാമുഹികമാധയുമങുുകള
ഉരയോഗികുുരുത.ു എംഎൽഎയോടു ഇ
കുുാരയുതുുിൽവിശദീകരണംആവശയുകപുു
ടംു-നാസർരറഞുുു.എംഎൽഎയുകടര

രാമർശകതുുയകരളരപതുപരുവർതുുകയു
ണിയൻ,സിരിഐ ജിലുുാ കസപകുടുുറി ടി.
കജ.ആഞുുയോസ,്ഷാനിയോൾഉസമ്ാൻ
എംഎൽഎ,യോൺപഗുസ,്െികജരി,മുസ്
ലിംലീഗുഎനുുിവകരലുുാംവിമർശിചുുിരുനുുു.
സംഭവംവിവാദമായയോകടമാധയുമപരുവ
ർതുുകർകകുുതിരായ രരാമർശം രിൻവ
ലികുുാകത വിശദീകരണവുമായി പരുതിഭ
വീണുുും രംഗകതുുതുുി. ""അതിഥി കോഴി
ലാളികയോടുളുുമരയുാദ യോലംുചിലമാ
ധയുമപരുവർതുുകർഎയുനുടുകാണിചുുിലുു.
അരമാനികുുാനംുവയുകുുിഹതയുനടതുുാ
നംുപശുമമുണുുായി.നിരനുുരംയവടുുയാടകപുു
ടുനുുസാധുജീവികൾസവുയരകുുയകുുുുയവ
ണുുിചിലയപുുകഴങുുിലംുവായതുറകുുും.അ
പതുയയഞാനംുകചയതുുളുുു.അതുഎലുുാ
മാധയുമപരുവർതുുകകരയംുഉയദുുശിചുുലുു.വാ
ർതുുഓർഗവനസഡ്ുയോസിപുു്ആകുുു
നുുവയോടാണുപരുതികരിചുുത.ുമാധയുമപരുവ
ർതുുകകരഒനുുടങുുംവിമർശികുുായോഅ
രമാനികുുായോപശുമിചുുിടുുിലുു.അതുുരംകത
റുുിദുുാരണഉണുുായതിൽയഖദം പരുകടിപുുി
കുുുനുുു''-കഫയസുബ്ുകുു്യോസുുുുിൽഎം
എൽഎരറഞുുു.

ബാങ്്്ജീവനക്്ാരെതടസരപ്്ട്ത്്ാന്്
പാടിരല്്ന്്്ഡിജിപി
തിരുവനനുുപുരം: ൊങുുിങു
യമഖലകയ അടചുുുപുടുുലിൽുു
നിനുു്ഒഴിവാകുുിയിടുുുളുുസാ
ഹചരയുതുുിൽുുജീവനകുുാർുുകു്ു
ൊങുുിൽുുവരുനുുതിനംുയോ
കുനുുതിനംു തടസമുണുുാകാ
തിരികുുാൻുുപശുദുുികുുണകമനു്ു
ഡിജിരിയോകനുാഥുകെഹറ്
ജിലുുാ കരാലീസ് യമധാവിമാ
ർുുകുുുനിർുുയദശംനൽുുകി.
ചിലൊങുുുകളിൽുുധാരാളം
ജീവനകുുാകര നിയോഗികുുു
നുുതായി പശുദുുയിൽുുകപുുടുുിടുുു
ണുു്.ഇതുയോകുഡൗൺസം
െനുുിചുു മാർുുഗനിർുുയദശങുു
ൾുുകു്ുവിരുദുുമാണ.ുഇകുുാരയും
ൊങുു്മാകനജർുുമായോയൊമു
തിർുുനുു ഓഫിസർുുമായോയൊ

സംസാരിചുുുൊങു്ുപരുവർുുതുു
നതുുിനു ആവശയുമായ മിനി
മം ജീവനകുുാകര മാപതും നി
യോഗികുുാൻുു ആവശയുകപുുട
ണം. ഇങുുകന നിയോഗികുു
കപുുടുനുുജീവനകുുാരുകടരടുുി
കൊങുുിൽുുനിനുു്ലഭയുമാകുുി
അവർുുകുുു സുരകുുിതമായി
യാപതുകചയുുാൻുുഅവസരംഒ
രുകുുണകമനുുുംഡിജിരിനിർ
യദശിചുുു.
അയതസമയംനിയോധനം
ലംഘിചുുുയാപതുകചയതുതിനു
സംസുുാനകുതുടുുാകകഇനുു
കല2,047യരർുുകകുുതികരയക
കസടുതുുു. 1,962 യരർഅറ
സുുുുിലായയപുുൾ1,481വാഹന
ങുുൾരിടികചുുടുതുുു.

വയ്ാരകപര്രികേധം,പര്രിഭതയരള്്ിസിരിഎം തരറ്്ിദ്്ാരണസംഭവിച്്രിൽകഖദതമന്്്എംഎൽഎ
ഡിജിരിക്്്
രരാരിയ്മായി
യ്ത്്്കോൺപര്സ്
തിരുവനനുുപുരം:യ.ുപരുതിഭഎംഎ
ൽഎയുകടരരാമർശതുുികനതിയര
യുതു്ുയോൺപഗുസ്സംസുുാനകസ
പകുടുുറിഅഡവു.എ.എം.യോഹിതുഡി
ജിരിയോകനുാഥുകെഹറ്യകുു്ുരരാ
തിനൽകി.മുഖയുമപനുുുി,പരുതിരകുു
യനതാവ,ുസംസുുാനവനിതാകമുുിഷ
ൻഎനുുിവർകുുുംരരാതിയുകടയോ
പുുിനൽകി.സപ്തുീതവുകതുുഅരമാനി
കുുുനുുതിനംുമാധയുമപരുവർതുുന
കതുുഇകഴതുുുികാണികുുുകുുാൻമ
നഃപുർവംലകുുുയംവചുുുമാണുഅവർ
അതുുരംരരാമർശംനടതുുിയത.ുഅ
തിനാൽഇനുുുയൻശികുുാനിയമംഅ
നുസരിചു്ുയകകസടുകുുണം-യോഹി
തുരരാതിയിൽരറയുനുുു.

=ഇന്്്രാപര്ിവീട്കളിൽഒൻരത്മിനിറ്്്ദീരംതരളിക്്ണം

പര്മ്ഖപര്വാസി
മലയാളികള്മായി
മ്ഖയ്മപത്്്ി
ഇന്്്സംവദിക്്്ം
തിരുവന
നുുപുരം:
പരുമുഖപരു
വാസിമ
ലയാളിക
ളുമായി
മുഖയുമ
പനുുുിരി
ണറായി
വിജയൻ
ഞായറാ
ഴചുവവകിടുു്വീഡിയോ
യോൺഫറൻസ്നടതുുും.
കോവിഡു-19വയുാരനതുുി
കുുുരശുുാതുുലതുുിലാണു
യോകയകരളസഭഅംഗങുു
ൾഉൾകപുുകടയുളുുപരുവാ
സികളുമായിമുഖയുമപനുുുി
സംവദികുുുനുുത.ുസംസുുാ
നകുതുസുുിതിഗതികൾഅ
വകരഅറിയികുുുനുുയോ
കൊപുുംയോകതുുികുുുനാ
നാഭാഗതുുുംഉളുുമലയാളി
കളുകടപരുശനുങുുളംുചർചുു
കചയുുും.



6 72020ഏനപ്ിൽ5ഞായർ EKM/ALP/KKD/TSR/TVM/BHOPAL/INDORE/RAIPUR

ടമഡിക്്ൽ ഉരെരണങ്്ളട്െ 
ലഭയ്ത ഉെപ്്ാക്്ാൻ രര്ധാനമരത്്്ി
നയ്്ഡൽഹി:കൊശോണചി
കിത്്യക്്്്ംനപ്തിശോധനപ്വ
ർത്്നങ്്ൾക്്്മ്ള്്അവേയ്
കമഡിക്്ൽഉപകരണങ്്ള്കട
ലഭയ്തരാജയ്കത്്ല്്ായിടത്്്ം
ഉെപ്്ാക്്ാൻനപ്ധാനമനത്്്ിന
ശരനദ്്്ശോേിഉശേ്ോഗസ്്ശോട്
നിർശേേിച്്്.കൊവിഡ്നപ്തി
ശോധനപ്വർത്്നങ്്ൾക്്ാ
യിര്പവതക്രിച്്ഉന്്താധി
കാരസമിതികള്കടസംയ്
ക്്ശോഗത്്ിൽസ്്ിതിഗതി
കൾവിലയിര്ത്്്കയായിര്
ന്്്നപ്ധാനമനത്്്ി.

കൊശോണവയ്ാപനസാഹ
ചരയ്ത്്ിൽസവ്ീകരിച്്ിട്്്ള്്ത
യാകെട്പ്്്കൾശോേിവിലയി
ര്ത്്ി.ആശ്പനത്ികള്കടല
ഭയ്ത,ഐകോശലഷൻ,കവ്ാെ
ബ്്്ൻസൗകരയ്ങ്്ൾ,ശോഗ
നിരീക്്ണം,പരിശോധന,
അടിയത്്രഘട്്ങ്്ളികലപരി

ചരണത്്ിന്ള്്പരിേീലനം
ത്ടങ്്ിയകാരയ്ങ്്ൾഎംപ
ശവഡ്നര്്പ്്്കളം്ശോേിയം്
തമ്്ില്ള്്ചർച്്യിൽവിഷയ
മായതായിനപ്ധാനമനത്്്ിയ്കട
ഓഫിസ്അെിയിച്്്.

വയ്ക്്ിഗതസ്രക്്ാഉപക
രണങ്്ൾ,മാസക്്്്കൾ,ഗ്്ൗ
സ്കൾ,കവ്്്ിശലറ്്റ്കൾത്
ടങ്്ിയവയ്കടലഭയ്തയിൽനപ്
ശന്ങ്്ള്ണ്്ാവര്കതന്്്ശോ
േിനിർശേേിച്്്.ഇവയ്കടഉ
തപ്ാേനം,സംഭരണംത്ടങ്്ി
യകാരയ്ങ്്ളിൽഉന്്താധികാ
രസമിതികൾക്്്ംഉശേ്ോഗ
സ്്ർക്്്ംനപ്ശത്യകനേ്ദ്്ശവ
ണകമന്്്ശോേിപെഞ്്്.

കഴിഞ്്ഞായൊഴച്യാണ്
കൊവിഡ്നപ്തിശോധവ്മായി
ബന്്കപ്്ട്്്ശകനദ്്്സർക്്ാർ
11എംപശവഡ്നര്്പ്്്കൾര്
പവതക്രിച്്ത.്മഹാമാരിയ്

കടപശ്്ാത്്ലത്്ിൽആശോ
ഗയ്ശമഖലയിൽശവണ്്നടപടി
കൾനിർശേേിക്്്ക,സാമ്്
ത്്ികവയ്വസ്്കയതിരിച്്്
കൊണ്്്വരിക,ജനദ്രിത
ത്്ിന്ക്െവ്ണ്്ാക്്്കത്ട
ങ്്ിയലക്്്യങ്്ശോകടയാണ്
ഈസമിതികള്കടര്പവതക്
രണം.നപ്ശന്ബാധിതശമഖല
കൾകകണ്്ത്്്ക,ഉചിതമായ
പരിഹാരങ്്ൾനിർശേേിക്്്
ക,നയര്പവതക്രണംനട
ത്്്ക,പദ്്തികൾആവി
ഷക്രിക്്്ക,നപ്വർത്്ന
സന്ട്ാറ്്ജികൾഉണ്്ാക്്്ക,സ
മയബന്്ിതമായിപദ്്തികൾ
നടപ്്ാക്്ാന്ള്്നടപടികൾ
സവ്ീകരിക്്്കത്ടങ്്ിയവയാ
ണ്നര്്പ്്്കള്കടേൗതയ്ം.ഇ
തിൽഒമ്്ത്നര്്പ്്്കകളയം്
നയിക്്്ന്്ത്കസനക്ട്്െിതല
ഉശേ്ോഗസ്്രാണ.്

നിയരത്്്ണം
ടസപറ്്്ംബർ വടര
വവണ്്ിവരം്?
നയ്്ഡൽഹി:രാജയ്കത്്അടച്്്പ്ട്്ൽപ്ർണ
മായം്നീക്്്ന്്ത്കസപറ്്്ംബർരണ്്ാംവാരം
വകരനീണ്്്ശോശയക്്്കമന്്്െിശപ്്ർട്്്.കപകട്്
ന്്്നിയനത്്്ണങ്്ൾനീക്്്ന്്ത്ശോഗംതടയ്
ന്്തിന്സഹായിക്്ികല്്ന്്്ംയ്എസ്ആ
സ്്ാനമായകൺസൾട്്ിങ്കമ്്നിശോറ്്്്ൺ
കൺസൾട്്ിങ്നര്്പ്്്(ബിസിജി)തയാൊക്്ിയ
െിശപ്്ർട്്ിൽപെയ്ന്്്.ജ്ൺഅവസാനആ
ഴച്മ്തൽകസപറ്്്ംബർരണ്്ാംവാരംവകരഘ
ട്്ംഘട്്മായിനിയനത്്്ണങ്്ൾനീക്്്കയാണ്
ശവണ്്ത.്ജ്ൺമ്ന്്ാംവാരത്്ിലാകം്ഇത്്്യ
യിൽശോഗികള്കടഎണ്്ംക്തിച്്്യര്കകയ
ന്്്ംെിശപ്്ർട്്ിൽപെയ്ന്്്.

അടച്്്പ്ട്്ൽനീട്്്ന്്ത്പരിഗണനയിലികല്്
ന്്്ശകനദ്്്ആഭയ്ത്്രകസനക്ട്്െിരാജീവ്ഗൗബ
കഴിഞ്്േിവസംസ്ചിപ്്ിച്്ിര്ന്്്.14വകരകർ
േനമായിനിയനത്്്ണംപാലിക്്ണകമന്്്നപ്
ധാനമനത്്്ിയം്വയ്ക്്മാക്്ി.അടച്്്പ്ട്്ൽ14ന്
അവസാനിക്്്കമന്്്ഇശൊകടസ്ചനകൾേ
ക്്മായിരികക്്യാണ്നിയനത്്്ണംനീട്്ണകമ
ന്്െിശപ്്ർട്്്.

ബചനയിശലതിന്സമാനമായാണ്ഇത്്്യ
യം്അടച്്്പ്ട്്ൽനടപ്്ാക്്ിയത.്മാർച്്്31ന്
1500ശകസ്കളായിര്ന്്്സ്്ിരീകരിച്്കതക്്ി
ൽഇശപ്്ഴത്ഇരട്്ിയായിരിക്്്ന്്്.നിലവിൽ
മഹാരാനട്്്യിലാണ്ഏറ്്വം്ക്ട്തൽകൊവി
ഡ്ശകസ്കൾെിശപ്്ർട്്്കചയത്ിരിക്്്ന്്ത.്
കവള്്ിയാഴച്മാനത്ം88ശപർക്്ാണ്ശോഗം
സ്്ിരീകരിച്്ത.്

അത്കൊണ്്്തകന്്ശോക്ഡൗൺപ്ർണ
മായം്നീക്്ംകചയത്ാൽനിലവികലസ്്ിതിയി
ൽകാരയ്ങ്്ൾക്ട്തൽബകവിട്്്ശോശയക്്്
കമന്്ആേക്്കൾപലശൊണ്കളിൽനിന്്്ം
ഉയര്ന്്്ണ്്്.നിയനത്്്ണങ്്ൾഎട്ത്്്കളയ്
ന്്തികലകാലതാമസംരാജയ്കത്്ആശോഗയ്
സംരക്്ണശമഖലയ്കടതയാകെട്പ്്്ഉയർത്്്
ന്്കവല്്്വിളികകളഅടിസ്്ാനകപ്്ട്ത്്ിയാക്
കമന്്്ംജ്ൺമ്ന്്ാംവാരശത്്കടശൊവിഡ്-
19ശകസ്കള്കടഎണ്്ത്്ിൽഗണയ്മായവർധ
നവ്ഉണ്്ാവ്കമന്്്ംപഠനത്്ിൽപെയ്ന്്്.

മരണം 1000 െെന്്് 
10 രാജയ്ങ്്ൾ
വാഷിങട്ൺ:കൊവിഡ്ബാധിച്്്മരിച്്വർആയിരംക
ടന്്രാജയ്ങ്്ൾപത്്്.ഇറ്്ലി(14,681),സക്പയൻ്(
(11,744),അകമരിക്്(7,403),നഫ്ാൻസ്(6,507),യ്കക
(3,605),ഇൊൻ(3,452),ബചന(3,326),കനതർലൻ
ഡസ്്(1,651),കബൽജിയം(1,283),ജർമനി(1,275)എ
ന്്ിങ്്കനയാണ്ഈരാജയ്ങ്്ൾ.ശോഗബാധിതര്കട
എണ്്ത്്ിൽഒന്്ാംസ്്ാനത്്്അകമരിക്്യം്
രണ്്ാമത്സക്പയിനം്മ്ന്്ാമത്ഇറ്്ലിയം്.
അകമരിക്്യിൽശോഗബാധിതർമ്ന്്്ല
ക്്ത്്ിശലക്്്അട്ക്്്ശപ്്ൾസക്പയി
നിലം്ഇറ്്ലിയിലം്ഒശന്്കാൽലക്്ത്്ി
നട്ത്്ാണ്കൊവിഡ്ബാധിതർ.90,000
പിന്്ിട്്്ജർമനിയികലശോഗികൾ.കോ
ത്്ംമരണം60,000പിന്്ിട്്ശപ്്ൾമ്ന്്ി
ൽരണ്്്ഭാഗവം്യ്ശോപ്്ിലാണ.്

െെൻസിയിൽ തപ്്്ി;
യവ്ാവ ്അെസ്്്്ിൽ 
നാസിക്്്:കെൻസിശോട്്ിൽത്പ്്്കയം്ശോട്്്കൊണ്്്
മ്ക്്്ത്ടയക്്്്കയം്കചയത്്ദ്േയ്ംടിക്ശോക്്ിൽശോ
റ്്്്്കചയത്നാസിക്സവ്ശേേിഅെറ്്്്ിൽ.രാജയ്ംകൊവി
ഡ്19കനനപ്തിശോധിക്്ാൻനേ്മിക്്്ന്്തിനികടഇത്്
രംനപ്വർത്്നങ്്കളപരിഹസിച്്്വിഡികോശോറ്്്്്കച
യത്സയ്്ിദ്മീൽസയ്്ദ്ബാബ്എന്്മ്പ്്കത്്ട്്്കാര
കനയാണ്മകലഗാവിൽനിന്്്കറ്്്്ഡിയികലട്ത്്ത.്
ശൊടതിയിൽഹാജരാക്്ിയഇയാകളഏനപ്ിൽഏഴ്വകര
െിമാൻഡ്കചയത്.്

1500 
വരരട്െ സദയ്,
ആതിവേയന്
ടൊവിഡ്
കോശെന:മധയ്നപ്ശേേികലകോശെനയിൽ
1500ശപകരപകക്്ട്പ്്ിച്്്അമ്്യ്കടമര
ണാനത്്രച്്ടങ്്്കൾനടത്്ിയആൾ
ക്്്കൊവിഡ്19.ദ്ബായ്യിൽനിന്്്മട
ങ്്ികയത്്ിയഇയാള്കടവീട്്ികല11ശപർ
ക്്്ംശോഗംസ്്ിരീകരിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇശതത്്്ടർന്്്
ഇയാൾതാമസിച്്ിര്ന്്ശൊളനിആശോഗയ്വക്പ്്്അട
ച്്്.മ്ഴ്വൻശപർക്്്ംസമ്്ർക്്വിലക്്്ഏർകപ്്ട്ത്്ി.

ദ്ബായ്യിൽശോട്്ലിൽശോലികചയ്്്ന്്സ്ശരഷ്എ
ന്്യ്വാവിക്്്ക്ടം്ബത്്ിനാണ്കൊവിഡ്സ്്ിരീക
രിച്്ത.്17ന്തിരികച്്ത്്ിയഇയാൾ20ന്വലിയചടങ്്്
സംഘടിപ്്ിക്്്കയായിര്ന്്്.25ന്ഇയാൾക്്്പനിയ്കട
ലക്്ണങ്്ൾകകണ്്ക്്ിലം്നാല്േിവസത്്ിന്ശേഷമാ
ണ്ആശ്പനത്ിസദ്്ർേിച്്ത.്ത്ടർന്്്ഇയാകളയം്ഭാരയ്
കയയം്സമ്്ർക്്വിലക്്ിലാക്്ി.

അട്ത്്ബന്്്ക്്ളായ24ശപകരപരിശോധിച്്തിൽ
11ശപർക്്്ശോഗംകകണ്്തതി.ഇവരിൽഎട്്്സന്ത്ീകൾ.

ദ്ബായ്യിൽനിന്്്മടങ്്്ംമ്ൻപ്സ്ശരഷിന്അവി
കടപരിശോധനനടത്്ിയിര്ന്്്.അന്്്കനഗറ്്ിവ്ആ
യിര്കന്്ന്്്ംഇശതത്്്ടർന്്ാണ്നാട്്ിശലക്്്വന്്കത
ന്്്ംസ്ശരഷ.്അശതസമയം,ഭാരയ്യക്്്്അന്്്സ്ഖമി
ല്്ായിര്കന്്ന്്്ംസ്ശരഷ്പെഞ്്്.

രണുുരമണികുുുറിലഫലം;പരിരോധനാ
കിറുുുമായിചെനനുുകമുുനി
നയ്്ഡൽഹി:പ്കനയികല
ബമലാബിന്പിന്്ാകല
കൊവിഡ്19പരിശോധ
നാകിറ്്്വികസിപ്്ിച്്്കച
ബന്്കമ്്നിയം്.അട്
ത്്യാഴച്പരിശോധനാ
കിറ്്്ശേേീയബവശോളജി
ഇൻറ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ിന്(എൻഐ
വി)സമർപ്്ിക്്്ം.അന്മ
തിലഭിച്്ാൽപ്ർണമാ
യം്ഇത്്്യയിൽനിർമിച്്
കിറ്്്ഉടൻകൊവിഡ്പരി
ശോധനാലാബ്കളികല
ത്്്ം.

കൊവിഡികനശനരിടാ
ൻനിരത്്രപരിശോധന
ആവേയ്കമന്്ിരികക്്യാ
ണ്രാജയ്ത്്്ഈരംഗ
കത്്ക്െവ്കൾപരിഹരി
ക്്ാൻകചബന്്നട്ിവിശന്ോ
ൺകഹൽത്്്കകയർക

മ്്നിയ്കടപരീക്്ണം.
ബവേയ്ോസന്ത്ഉപകര

ണനിർമാണത്്ിൽഇത്്്യ
യിൽഒന്്ാംനിരയില്ള്്
കമ്്നിയാണ്നട്ിവിശന്ോൺ.
കൊവിഡികനത്രത്്ാന്
ള്്നേ്മങ്്കളേക്്ികപ്്ട്
ത്്ാൻസർക്്ാരികോപ്്ം
നപ്വർത്്ിക്്്കമന്്്കമ്്
നികചയർമാനം്എംഡി
യ്മായശോ.ജി.എസ.്കക.
ശവല.്

ബചനയികലജിനാൻ
ആസ്്ാനമായലാബ്സി
റ്്്്ംസ്ഡയശന്്റ്്്്ിക്ഷാ
ങശ്ോങ്്്മായിശചർന്്്
ള്്സംരംഭമാണ്നട്ിവിശന്ോ
ൺ.ബചനീസ്കമ്്നിശന
രശത്്കൊവിഡ്19ആർ
ടി-പിസിആർകിറ്്്നിർമി
ച്്ിര്ന്്്.ഇശതസമയംഇ

ത്്്യയിലം്പരിശോധനാ
കിറ്്്വികസിപ്്ിക്്ാൻനേ്
മംത്ടങ്്ി.ഇതിനികടഇ
ത്്്യയിൽവലിയശൊതിൽ
ശോഗബാധിതര്കടഎണ്്ം
ക്തിച്്്യർന്്ശൊകട
ബചനീസ്പക്്ാളിയ്കട
സഹായശത്്കടപ്ർണ
മായം്ഇത്്്യൻനിർമിത
കിറ്്്വളകരശവഗം വികസി
പ്്ിക്്്കയായിര്കന്്ന്്്
ശവല.്

ഒര്കിറ്്ിന്500ര്പയി
കോത്ങ്്്ംവിലകയന്്്ം
അശദ്്ഹം.നിലവിൽജർമ
നിയ്കടയം്ബചനയ്കട
യ്മടക്്ംവിശേേകിറ്്്ക
ൾഎത്്ിച്്ാണ്നാംപരി
ശോധിക്്്ന്്ത.്ബചന
യ്കടകിറ്്്കൾക്്്800-
900ര്പവിലവരം്.ഒര്

ശോഗിയ്കടപരിശോധന
യക്്്്പരമാവധി4500ര്
പശയഈടാക്്ാവ്എന്്്
സവ്കാരയ്ലാബ്കൾക്്്
ശകനദ്്്സർക്്ാർനിർശേ
േംനൽകിയിട്്്ണ്്്.സർ
ക്്ാർആശ്പനത്ികളിൽ
പ്ർണമായിസൗജനയ്ചി
കിത്്യാണ്ഏർകപ്്ട്
ത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്

നിലവില്ള്്പലകിറ്്്
കളം്ഏഴ്മണിക്്്ർവ
കരകയട്ക്്്ശപ്്ൾനട്ിവി
ശന്ോൺകിറ്്്ഉപശോഗിച്്്
രണ്്രമണിക്്്െിൽപരി
ശോധനാഫലമെിയാകമ
ന്്്ംശവല.്അന്മതികി
ട്്ിയാൽഏഴരലക്്ംകിറ്്്
കൾവകരനിർമിക്്ാൻക
മ്്നിക്്്കഴിയ്കമന്്്ം
അശദ്്ഹംഅെിയിച്്്.

രര്തീക്് രെർന്്്
"ഐവർടമകറ്്്ിൻ'

കമൽബൺ:ശോകകമമ്്ാടം്ഉപശോഗത്്ില്ള്്ആ്്്ി
പരാസിറ്്ിക്മര്ന്്്"ഐവർകമകറ്്്ിൻ'കൊശോണബവ
െസികനകൊല്്ാൻഉപകരിശച്്ക്്്കമന്്്ഓസശ്ന്ടലിയൻ
ഗശവഷകർ.ഒര്ശോസ്"ഐവർകമകറ്്്ിൻ'കൊണ്്്ത
കന്്കസൽകൾച്്െിൽവളര്ന്്സാർസ്ശൊവ-്2ബവെ
സികനനേിപ്്ിക്്ാൻകഴിയ്കമന്്്അവർകതളിയിച്്്.
ലാബികലപരീക്്ണംവിജയിച്്ത്നപ്തീക്്നൽക്ന്്്
കണ്്ന്്്അവർ.ഒകോറ്്ശോസ്തകന്്എല്്ാബവെൽ
ആർഎൻഎകയയം്48മണിക്്്െിന്ള്്ിൽനേിപ്്ിക്്്
ന്്ത്ഞങ്്ൾകകണ്്ത്്ി.24മണിക്്്െിന്ള്്ിൽതകന്്
വലിയശൊതിൽബവെസികനക്െയക്്്്ം-ഗശവഷകർ
അവര്കടശജർണലിൽഅവകാേകപ്്ട്ന്്്.

കൊവിഡ്19ന്മര്ന്്്കണ്്്പിടിക്്ാന്ള്്കനശട്്ട്്
ത്്ിനികടോസന്ത്ശോകത്്ിന്പ്തിയനപ്തീക്്കൾന
ൽക്ന്്്ണ്്്ഈകവളികപ്്ട്ത്്ൽ.എന്്ാൽ,പരീക്്ണം
േരീരത്്ിന്പ്െത്്്മാനത്ശമആയിട്്്ള്്്.മന്ഷയ്രിൽ
ഇത്പരീക്്ിച്്്ഫലംഅെിശയണ്്ത്കണ്്ന്്്ഗശവഷണ
ങ്്ൾക്്്ശനത്തവ്ംനൽകിയവരിൽഉൾകപ്്ട്്കോണാഷ്
യ്ണിശവഴസ്ിറ്്ിയികലകകയ്ലി വാഗറ്്്്്ാഫ്പെഞ്്്.ഓ
സശ്ന്ടലിയയികലകോത്ഗശവഷണസർവകലാോലയാ
ണ്കോണാഷ.്

എച്്്ഐവി,കഡക്്ി,ഇൻഫ്്്വൻസ,സികബവെസ്
എന്്ിവകക്്തിശരയം്ലാബിൽവളർത്്ിയകസല്്്കളി
ൽ"ഐവർകമകറ്്്ിൻ'ഫലനപ്േകമന്്്കതളിഞ്്ിട്്്കണ്്
ന്്്ഇവർഅവകാേകപ്്ട്്്.വയ്ാപകമായിഉപശോഗിക്്്
ന്്സ്രക്്ിതമര്ന്്ാണ്"ഐവർകമകറ്്്ിൻ'.അത്കൊ
ശോണക്്്മന്ഷയ്നിൽഉപശോഗിക്്ാശോ,എനത്ശോസ്
ശവണംഎന്്കൊകക്്അട്ത്്ഘട്്മായിപരീക്്ിശക്്
ണ്്താകണന്്്വാഗറ്്്്്ാഫ്പെയ്ന്്്.ആശോളമഹാമാരി
യ്കടനട്വിലാണ്നാം.അംഗീക്തമായചികിത്്യ്മി
ല്്.സ്ലഭമാകോര്മര്ന്്്ഫലനപ്േമാവ്കമക്്ിൽഅത്ജ
നങ്്കളസഹായിക്്്ം-അവർപെഞ്്്.

േരീരത്്ികലകസല്്്കശോട്ള്്ബവെസിക്്്ശോരാട്്
വീരയ്ംനേിപ്്ിക്്്കയാണ്ഐവർകമകറ്്്ിൻകചയ്്്ന്്
കതന്്ാണ്കര്ത്ന്്ത.്എന്്ാൽ,ഇത്സംബന്്ിച്്്ക്
ട്തൽഗശവഷണങ്്ൾശവണ്്ിവര്കമന്്്ോസന്ത്ജ്്ർ
ച്ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്്.

വത നി യി ൽ ടൊ വി ഡ:്
ഉ തെ് ണഠ് വയാ ടെ 
ഇ ട ്ക്്ി 
റീനവർഗീസ്കണ്്ിമല
ഇട്ക്്ി:കകാവിഡികനനപ്തിശരാധിക്്ാന്ള്്
പരിനേ്മങ്്ൾക്്്വിവിധവക്പ്്്കൾബക
ശൊർത്്്മ്ശന്്റ്ശപ്്ൾകതാട്്്കിടക്്്ന്്ത
മിഴന്ാടികലശതനിജില്്യിൽശരാഗംപടര്ന്്ത്
തലശവേനയാക്ന്്്.

ശതനിജില്്യിൽ20ശപർക്്ാണ്കകാവിഡ്
സ്്ിരീകരിച്്ത.്ഡൽഹിനിസാമ്ദ്്ീൻതബ്ലീഗ്
സശമ്്ളനത്്ിന്ശപായിമടങ്്ിയവരിൽനി
ന്്ാണ്അവികടശരാഗവയ്ാപാനംഉണ്്ായകത
ന്്ാണ്അഭയ്്ഹം.ശകരളശത്്ട്ശചർന്്്കിട
ക്്്ന്്ശോഡിനായക്്്ന്്്രിലാണ്ശതനിജി
ല്്യികലകകാവിഡ്ശോഗികളിൽപതിമ്ന്്്ശപ
ര്ള്്ത.്

ശോഗബാധസ്്ിരീകരിച്്ശൊകടഅതീവജാ
നഗ്തയിലാണ്ഇട്ക്്ിയികലക്മളിഅടക്്മ്
ള്്നപ്ശേേങ്്ൾ.ക്മളിക്്്പ്െകമകമ്്ംശമട്്്,
ശബാഡിശമട്്്ത്ടങ്്ിയകചക്്്ശപാസ്്്്്കളിലം്
പരിശോധനകർേനമാണ.്എന്്ാൽ,ശകരള
ത്്ികലശൊട്്ങ്്ളിൽപണികയട്ക്്ാന്ള്്വി
ലക്്്ഇന്്കലമ്തൽനീക്്ിയശതാകടവനാത്്ർ
ഭാഗത്്്ക്ടിയ്ള്്ഊട്വഴികളില്കടശകരള
ത്്ിശലക്്്വര്ന്്ശൊട്്ംകൊഴിലാളികള്കട
എണ്്ംവർധിച്്്.

കോലീസം്വനംവക്പ്്്ംനിതാത്്ജാനഗ്ത
യിലാണ്ഇവികട.ഇത്്രക്്ാകരകകണ്്ത്്ാൻ
ശന്ോൺഉപശോഗിക്്്ന്്തിന്അന്മതികിട്്ി
യശൊകടഊട്വഴികളില്കടനപ്ശവേിക്്ാൻ
നേ്മിച്്ഒൻപത്ശപകരകോലീസം്വനംവക്
പ്്്ംശചർന്്്പിടിക്ടി.ഉട്മ്്ൻശോല,ോത്്
ൻപാെനപ്ശേേങ്്ളികലകാട്്്പാതകളില്കടക
ഴിഞ്്േിവസംആറ്ശപർനപ്ശവേിച്്തായം്
കപാലീസിന്അെിവ്കിട്്ിയിട്്്ണ്്്.അവർക്്ാ
യികതരച്്ിൽഊർജിതമാക്്ി.

പറുതുുിറങുുാൻ 
മാസക് ുധരികുുണം

നയ്്ഡൽഹി:വീട്്ിൽനിന്്്പ്െത്്ിെങ്്്ന്്വർനിർബന്്മായം്മാ
സ്ക്ധരിക്്ണകമന്്നിർശേേവ്മായിശകനദ്്്ആഭയ്ത്്രമനത്്്ാലയം.
വീട്്ില്ണ്്ാക്്്ന്്തം്പ്നര്പശോഗിക്്ാവ്ന്്ത്മായമാസ്ക്കൾ
ധരിക്്ാം.ഇവധരിക്്്ന്്ത്മായിബന്്കപ്്ട്്മാർഗനിർശേേങ്്ളം്മ
നത്്്ാലയംപ്െത്്ിെക്്ിയിട്്്ണ്്്.

ശോഗികളം്ശോഗികകളപരിചരിക്്്ന്്വരം്മാനത്ംമാസക്്ധരിച്്ാ
ൽമതികയന്്ായിര്ന്്്ശനരശത്്ശകനദ്്്ംനിർശേേിച്്ിര്ന്്ത.്ആശോ
ഗയ്നപ്വർത്്കർഎൻ95/നത്ീകലയർസർജിക്്ൽമാസക്്ധരിക്്ണ
കമന്്ായിര്ന്്്നിർശേേം.മറ്്്ള്്വർമാസക്്ഉപശോഗിക്്്ന്്ത്
കോത്വിപണിയിൽമാസക്ിന്ക്്ാമമ്ണ്്ാക്്്കമന്്്ംച്ണ്്ിക്്ാട്്ി
യിര്ന്്്.എല്്ാവരം്മാസക്്ധരിക്്ാൻപ്തിയനിർശേേംപ്െകപ്്ട്
വിട്്തിന്കാരണംവയ്ക്്മല്്.

=കോത്സ്്ലത്്ിെങ്്്ശപ്്
ൾമാസക്്ധരിക്്്ന്്ത്ഫല
നപ്േകമന്്്ചിലരാജയ്ങ്്ൾപെ
യ്ന്്്.വീട്്ില്ണ്്ാക്്്ന്്ഇ
ത്്രംമാസക്്കൾവയ്ക്്ിശ്
ചിതവ്ംനിലനിർത്്്ന്്തിൽ
സ്നപ്ധാനമാണ.്കോത്വായ
ശ്ചിതവ്നിലവാരമ്യർത്്്
ന്്തിനം്ഇത്സഹായിക്്്ം.
= ശോഗബാധിതശോേവ്ാസ
ശൊേസംബന്്മായശോഗമ്
ള്്വശോആകണക്്ിൽവീട്്ിൽ
ഉണ്്ാക്്ിയമാസ്ക്ധരിക്്ര്
ത.്കൊവിഡ്ശോഗികള്മായി
ഇടപഴക്ന്്വരം്സ്രക്്ാനക്
മീകരണങ്്ള്ള്്മാസ്ക്കൾ
തകന്്ധരിക്്ണം.
= ശോഗശോ,ശോഗലക്്ണ
ങ്്ശോ,ശോഗികള്മായിഇടപ
ഴകാത്്വശോആയവർക്്ാ
ണ്വീട്്ിൽഉണ്്ാക്്ിയമാസ്
ക്കൾധരിക്്ാവ്ന്്ത.്വ്
ത്്ിയ്ള്്ത്ണികൊണ്്ായി
രിക്്ണംമാസ്ക്കൾഉണ്്ാ
ശക്്ണ്്ത.്

മനത്്്ാലയത്്ിക്്്നിർശേേത്്ിൽ
പെയ്ന്്ത്ഇങ്്കന

മാസക്്കള്കടയം്സാനിബറ്്സറ്കള്കടയം്പ്ഴത്്്ിവയപ്്്്ംകരിഞ്്ത്്യം്തടയാ
ൻനടപടികയട്ക്്്കമന്്്ശകനദ്്്സർക്്ാർസ്നപ്ീംശൊടതികയഅെിയിച്്്.ഇവയ്

കടവിലസംബന്്ിച്്വിജ്്ാപനങ്്കളക്്്െിച്്്വിേേീകരിക്്ാൻകഹൽപ്്്ബലൻനമ്്ര്ക
ൾപരസയ്കപ്്ട്ത്്്കമന്്ംശകനദ്്്ംഅെിയിച്്്.

ജറ്്്്ിസ്കൊർബെറ്്്സ്ഫൗശണ്്ഷൻഎന്്സംഘടനയ്കടകോത്താതപ്രയ്ഹർജിവി
ഡികോശൊൺഫെൻസിങ്്ില്കടപരിഗണിക്്്കയായിര്ന്്്സ്നപ്ീംശൊടതി.മാസക്,്
ഹാൻഡ്സാനിബറ്്സർ,ലികവ്ിഡ്ശോപ്്്എന്്ിവയ്കടേരിയായവിതരണംഉെപ്്ാക്്ാനം്
കരിഞ്്ത്്തടയാനം്നടപടിആവേയ്കപ്്ട്്ാണ്സംഘടനശൊടതികയസമീപിച്്ത.്സർക്്ാ
ർനടപടികയട്ക്്്ന്്്കണ്്ക്്ിലം്ഇവഇശപ്്ഴം്പ്ഴത്്്ിവയക്്്കപ്്ട്ന്്്കണ്്ന്്ാണ്ഹർ
ജിക്്ാർച്ണ്്ിക്്ാട്്ിയത.്

കരിഞ്്ത്്തടയാൻകഹൽപ്്്ബലൻ

= മ്ക്്്ംവായം്േരി
യായിമെയക്്്്ന്്വിധ
ത്്ിലായിരിക്്ണംമാസ്
ക്ഉപശോഗിശക്്ണ്്ത.്വീ
ടിന്പ്െത്്ിെങ്്്ന്്വർ
മാസ്ക്ഉപശോഗിക്്ണം.
=ജനസാനദ്്്തയ്ള്്നപ്
ശേേങ്്ളിശലക്്്ശോക്ന്്
വരാകണക്്ിൽനിർബന്്
മായം്ധരിച്്ിരിക്്ണം.
= ഒശരവീട്്ില്ള്്വരാ
കണക്്ിലം്ഒരാൾഉപ
ശോഗിച്്മാസ്ക്മകറ്്രാ
ൾഉപശോഗിക്്ര്ത.്എ
ല്്ാവരം്കവശവ്്കെമാസ്
ക്കൾതകന്്ഉപശോഗി
ക്്ണം.
= ഒരാൾക്്്ക്െഞ്്
ത്രണ്്്മാസക്്കകളക്്ി
ലം്തയാൊക്്്ക.ഉപ
ശോഗശേഷംശോപ്്്ലാ
യനിയിൽകഴ്കിഅണ്
വിമ്ക്്മാക്്ികവയിലി
ൽഉണക്്ിവീണ്്്ംഉപ
ശോഗിക്്ാം.

മാർഗനിർരദശവുമായിആരോഗയുമനതുുുാലയം
വീടുുിലനിർമികുുുനുുമാസക്ുകൾധരികുുാം

യുഎസിലുുരണുുരമിനിറുുിലുുഒരുമരണം,
ഇറുുലിയിലംു
സപ്െയനുിലംു കുറയുനുുു

നയ്്ശയാർ്്ക്്്/ജനീവ:യ്എസികന
വേംകകട്ത്്ികകാവിഡ്19താ
ണ്്വംത്ടര്ന്്്.ജീവൻ്്രക്്ാഔ
ഷങ്്ൾ്്ക്്്ംഉപകരണങ്്ൾ്്ക്്്ം
കട്ത്്ക്്ാമംശനരിട്ന്്അകമരി
ക്്യിൽ്്ഓശരാരണ്്രമിനിറ്്ിലം്ഒ
രാൾ്്മരിക്്്ന്്്എന്്ാണ്ഒട്വിൽ്്
കിട്്്ന്്വിവരം.ഇവികടമരണസം
ഖയ്7000കവിഞ്്്.ശകാവിഡ്സാ
ന്്ിധയ്ംഅതിര്ക്്മായനയ്്ശയാ
ർ്്ക്്ിൽ്്മാനത്ം24മണിക്്്െിന്ള്്ി
ൽ്്മരിച്്വർ്്562.യ്എസികലഒര്
സംസ്്ാനത്്്ഒര്േിവസംശരഖ
കപ്്ട്ത്്ിയഏറ്്വം്വലിയമരണ
സംഖയ്യാണിത.്അശതസമയംഇറ്്
ലിയിലം്സക്പയിനിലം്മരണസം
ഖയ്കഴിഞ്്മ്ന്്്േിവസമായിക്
െഞ്്്വര്ന്്ത്യ്ശൊപ്്ിന്ശനരി
യആേവ്ാസമായി.ഏറ്്വം്ഒട്വി
ൽ്്ലഭിക്്്ന്്കണക്്്നപ്കാരം
ശലാകത്്്കകാവിഡ്19ബാധിച്്വ
ര്കടഎണ്്ം11,30,770.മരണസം
ഖയ്60,097.വിവിധരാജയ്ങ്്ളിലായി
കാൽ്്ലക്്ശത്ാ്ളംശപർ്്അതീവ
ഗ്ര്തരാവസ്്യിലാണ.്

ആകകശരാഗബാധിതര്കടഎണ്്
ത്്ിലം്ക്ട്തൽ്്ആള്കള്കടമര
ണനിരക്്ിലം്യ്എസ്ആണ്ഇ
ശപ്ാ്ൾ്്മ്ന്്ിൽ്്.എന്്ാൽ്്ഇത്വ
കരയ്ള്്കമാത്്ംമരണസംഖയ്യി
ൽ്്ഇറ്്ലിതകന്്യാണ്മ്ന്്ിൽ്്.ഇ
ന്്കലബവക്ശന്്രംവകരയ്ള്്ക
ണക്്്നപ്കാരം1,19,827ശപർ്്ക്്്
ശരാഗംസ്്ിരീകരിച്്്.മരണസംഖയ്
14,681.കഴിഞ്്മ്ന്്്േിവസംത്ട
ർ്്ച്്യായിമരണസംഖയ്യിൽ്്ശനരി
യക്െവ്വന്്ത്ഇറ്്ലിക്്്വലിയ
ആേവ്ാസമായി.ശരാഗവയ്ാപനത്്ി
ക്്്ശതാതം്ക്െഞ്്്.യ്എസിൽ്്
ശരാഗംസ്്ിരീകരിച്്വര്കടഎണ്്ം
1,24,736ആണ.്1,17,710ആണ്
സക്പയന്ികലശരാഗബാധിതര്കട
എണ്്ം.മരണസംഖയ്10,935.കവ
ള്്ിയാഴച്മരിച്്വര്കടഎണ്്ം809
ആയിര്കന്്ക്്ിൽ്്വയ്ാഴാഴച്ഇത്
932ആയിര്ന്്്.ഇന്്കലഇതിലം്
ക്െവാണ്മരണസംഖയ്.

ശപർ്്ഷയ്ൻ്്ഗൾ്്ഫ്രാജയ്മായക്
ബവറ്്ിൽ്്ഇന്്കലആേയ്കത്്കകാ
വിഡ്മരണംശരഖകപ്്ട്ത്്ി.രാജയ്
ത്്്കകാവിഡ്19ബാധിച്്വര്കട
എണ്്ം479.യ്എഇ,സൗേി,ഒമാൻ്്
ത്ടങ്്ിയരാജയ്ങ്്ളിലം്കകാവിഡ്
ബാധിതര്കടപ്തിയശകസ്കൾ്്
െിശപ്ാ്ർ്്ട്്്കചയ്്്ന്്്ണ്്്.ഇൊനിൽ്്മ
രണസംഖയ്3,500കവിഞ്്്.4,103
ശപർ്്അതീവഗ്ര്തരാവസ്്യിൽ്്.

പുകവലികുുുനുുവരിലുു
സാധയുത14ഇരടുുി

കകാവിഡ്19വയ്ാപനത്്ിൽ്്പ്
കവലിക്്്നിർ്്ണായകപകക്്ന്്്

പബ്്ിക്കഹൽ്്ത്്്യ്കകമ്ന്്െിയി
പ്്്.പ്കവലിക്്്ന്്വര്കടേവ്ാസ
ശകാേങ്്ൾ്്ക്്്അല്്ാകതതകന്്
അനാശരാഗയ്മ്ണ്്്.േവ്ാസതടസം,
കയ്ാൻ്്സർ്്,മ്കക്ാ്ലിപ്്്ത്ടങ്്ിപ
ലഅസവ്സ്്തകളം്പ്കവലിക്്്
ന്്വരിൽ്്സാധാരണമാണ.്ഇവ
ർ്്ക്്്കകാവിഡ്19പിടികപട്്ാൽ്്േവ്
സനവയ്വസ്്കയവളകരശവഗത്്ി
ൽ്്ബാധിക്്്ം.സാധാരണആശരാ
ഗയ്മ്ള്്ഒരാകളക്്ാൾ്്14ഇരട്്ിശവ
ഗത്്ിലായിരിക്്്ംപ്കവലിക്്ാരി
ൽ്്കകാവിഡ്വയ്ാപനകമന്്്പബ്്ിക്
കഹൽ്്ത്്്ഡിപ്്ാർ്്ട്്്കമ്്്്ഡയെകറ്്്
ർ്്കന്പാഫ.ശജാൺ്്നയ്്ട്്ൺ്്വയ്ക്്
മാക്്ി.

പ്കവലിക്െയക്്്്കശയാപ്
ർ്്ണമായിശവകണ്്ന്്്വയക്്്്ക
ശയാകചയ്്ാന്ള്്സ്വർ്്ണാവസര
മാണികതന്്്ംകന്പാഫ.നയ്്ട്്ൺ്്.

നബ്ിട്്നിലം്സ്്ിതിഗതികൾ്്നി
യനത്്്ണവിശധയമാണ.്അത്്രീക്്
താപനില24ഡിനഗ്ികസൽ്്ഷയ്സ്
ആയശതാകടസായാഹ്്സവാരിക്്്
ശപാക്ന്്ഇംഗ്്ീഷ്കാശരാട്വീട്്ി
ലിരിക്്ാൻ്്നപ്ധാനമനത്്്ിശബാെിസ്
ശജാൺ്്സൺ്്കർ്്േനനിർ്്ശേേംന
ൽ്്കി.സ്ഖമ്ള്്കാലാവസ്്യായ
തിനാൽ്്വാരാത്്്യത്്ിലം്ഈറ്്്്ർ്്
വിശേഷങ്്ൾ്്ക്്്മായിക്ട്തൽ്്
ശപർ്്പ്െത്്ിെങ്്ാൻ്്സാധയ്തയ്
ണ്്്.അത്ശരാഗവയ്ാപനത്്ിന്ഇട
യാക്്്ം.അത്കകാണ്്്ശലാക്്്ശഡാ
ൺ്്ചട്്ങ്്ൾ്്കർ്്േനമായിപാലി
ക്്ാൻ്്എല്്ാവരം്തയാൊകണകമ
ന്്്അശദ്്ഹംമ്ന്്െിയിപ്്്നൽ്്കി.
വയ്വസ്്കൾ്്ലംഘിക്്്ന്്വർ്്കക്്
തിശരകർ്്േനനടപടിഉണ്്ാകം്.

ജർ്്മനിയ്കട2ലക്്ംമാസക്്കൾ്്കളവ്ശപായി
മാസക്ിന്പകരംപാക്്ിസ്്ാന്അണ്്ർ്്കവയർ്്..!

ജനങ്്ൾ്്മാസക്്ധരിക്്ണം,
ഞാൻ്്ധരിക്്ില്്:നട്ംപ്
കകാവിഡ്19നപ്തി
ശരാധത്്ിന്ശസാ
ഷയ്ൽ്്ഡിറ്്്്ൻ്്സിങ്
നിർ്്ബന്്മാക്്ി
യ്എസ്നപ്സിഡ്്്്
ശഡാണൾ്്ഡ്നട്ംപ.്
കപാത്ജനങ്്ൾ്്ഗ്
ണശമന്്യ്ള്്മ്ഖം
മ്ടികൾ്്ധരിക്്ണ
കമന്്്അശദ്്ഹംആ
ഹവ്ാനംകചയത്.്
അശതസമയം,ഈ 
നിർ്്ശേേംതനിക്്്ബാധകമാ
യിരിക്്ികല്്ന്്വിചിനത്മായതീ
ര്മാനവം്അശദ്്ഹംനപ്ഖയ്ാപി
ച്്്.ശനതാക്്കളയടക്്ംസവ്ീക
രിക്്്ശമ്ാ്ൾ്്താൻ്്മ്ഖാവര
ണംധരിക്്ികല്്ന്്ായിര്ന്്്
അശദ്്ഹത്്ിക്്്നപ്ഖയ്ാപനം.

ജീവൻ്്രക്്ാഉപകരണങ്്
ൾ്്ക്്ാണ്എല്്ാരാജയ്ങ്്ളിലം്
കട്ത്്ക്്ാമം.ഇത്മ്ലംപല
രാജയ്ങ്്ളം്മറ്്്ള്്വര്കടമാ
സക്്അടക്്മ്ള്്സ്രക്്ാസം
വിധാനങ്്ൾ്്കവർ്്ച്്നടത്്്
ന്്തായിവലിയആശരാപണമ്
ണ്്്.ബചനയിൽ്്നിന്്്ജർ്്മനി
യിശലക്്്കകാണ്്്ശപാക്കയാ
യിര്ന്്2ലക്്ംമാസക്്കൾ്്
കകനിയയിൽ്്വച്്്ശമാഷണം
ശപായി.ഇത്യ്എസിശലക്്്

വഴിതിരിച്്്വിട്്താ
കാകമന്്്ജർ്്മനി
ആശരാപിച്്്.കയ്ാന
ഡയിശലക്്്അയച്്
മാസക്്കൾ്്യ്എ
സികലഫശ്ളാെിഡ
യിശലക്്ാണ്ശപാ
യകതന്്്കശനഡിയ
ൻ്്അധിക്തർ്്ആ
ശരാപിച്്്.

തായ്വാൻ്്സംഭാ
വനയായിനൽ്്കിയ

ഒര്ലക്്ശത്ാ്ളംമാസക്്ക
ളം്ഫശ്ളാെിഡയിശലക്്്കട
ത്്ിയതായിപരാശഗ്വആശരാപി
ച്്്.ശലാകകത്്ഒര്വൻ്്േക്്ി,
തങ്്കളശപ്ാ്കലഒര്കചെിയരാ
ജയ്ശത്ാ്ട്ഇങ്്കനകചയ്്ര്താ
യിര്ന്്്എന്്്പരാശഗ്വഅധി
ക്തർ്്.

അതിനികട,പാക്്ിസ്്ാനിൽ്്
കകാവിഡ്19കചറ്ക്്്ന്്തിന്
ബചനഓഫർ്്കചയത്എൻ്്95
അതയ്ാധ്നികമാസക്്കൾ്്പാ
ക്്ിസ്്ാനികലത്്ിയശപ്ാ്ൾ്്അ
ണ്്ർ്്കവയെിന്ഉപശയാഗിക്്്
ന്്തരത്്ില്ള്്ഉതപ്ന്്മായി
ര്ന്്്എന്്്ഒര്പാക്ചാനൽ്്
െിശപ്ാ്ർ്്ട്്്കചയത്.്ബചനതങ്്
കളചതിച്്തായിചാനൽ്്ക്റ്്
കപ്്ട്ത്്ി.

കൊശോണകയകൊല്്്കമന്്്ഗശവഷകർ
ലാബ്പരീക്്ണംവിജയം,

ടര്െയ്ൻ സർവീസ ്പന്രാരംഭിക്്ൽ: 
തീരമ്ാനമായിടല്ന്്്് 
ടെയ്ൽവവ
നയ്്ഡൽഹി:അടച്്്പ്ട്്ൽ
അവസാനിക്്്ന്്ശൊകട
15ന്കന്ടയ്ൻസർവീസ്ക
ൾപ്നരാരംഭിക്്ാൻതീര്
മാനിച്്ിട്്ികല്്ന്്്കെയ്ൽ
ശവ.ഇക്്ാരയ്ത്്ിൽവരം്േി
വസങ്്ളിശലതീര്മാനമ്
ണ്്ാക്എന്്്കെയ്ൽശവ
ശോർഡ്പനത്ക്്്െിപ്്ിൽ
അെിയിച്്്.

""കെയ്ൽശവശോർഡിൽ
നിന്്്വയ്ക്്മായഅന്മ
തിലഭിച്്ശേഷശമഓശോസ
ർവീസം്പ്നരാരംഭിക്്്.
ഓശോഘട്്ത്്ിശലക്്്മ്ള്്
നിർശേേങ്്ളം്കെയ്ൽശവ
ശോർഡ്നൽകം്.കവള്്ി
യാഴച്കെയ്ൽമനത്്്ിപീയ്
ഷ്ശോയലിക്്്ശനത്തവ്
ത്്ിൽമ്തിർന്്ഉശേ്ോഗ
സ്്ര്കടവിഡികോശൊ
ൺഫെൻസ്ശചർന്്ിര്ന്്്.
അതിൽഎല്്ാകാരയ്ങ്്ളം്
ചർച്്കചയത്.്സർവീസ്
പ്നരാരംഭിക്്ാൻമനത്്്ിസ
ഭാസമിതിയ്കടഅന്മതി
യം്ലഭിശക്്ണ്്ത്ണ്്്''-കെ
യ്ൽശവവ്ത്്ങ്്ൾഅെി
യിച്്്.

ഏകൊകക്്കന്ടയ്ന്ക
ളാണ്പ്നരാരംഭിശക്്ണ്്
കതന്്്ംശെക്്്കള്കടലഭയ്

തകയങ്്കനകയന്്്ംപരി
ശോധിക്്ാൻകെയ്ൽശവ
ശോർഡ17ശോണ്കൾ
ക്്്ംനിർശേേംനൽകിയി
ര്ന്്്.ഈസാഹചരയ്ത്്ി
ലാണ്15മ്തൽസർവീസ്
പ്നരാരംഭിക്്്കമന്്സ്ച
നകള്യർന്്ത.്ഈയാഴച്
തകന്്ഇക്്ാരയ്ത്്ിൽതീര്
മാനമ്ണ്്ാക്കമന്്്കര്
ത്ന്്്.അശതസമയം,സർ
വീസ്പ്നരാരംഭിച്്ാലം്മ്
ഴ്വൻയാനത്ക്്ാർക്്്ംകത
ർമൽസന്ക്ീനിങ്നടത്്്ന്്
തം്കെയ്ൽശവപരിശോധി
ക്്്ന്്്ണ്്്.എന്്ാൽ,ഇത്്്യ
ൻസാഹചരയ്ങ്്ളിൽഇത്
എനത്മാനത്ംഫലനപ്േകമന്്
താണ്സംേയം.

മാർച്്്24ന്രാജയ്മാകക
അടച്്്പ്ട്്ൽനപ്ഖയ്ാപിച്്
ശൊകടയാണ്157വർഷ
കത്്ഇത്്്യൻകെയ്ൽശവ
യ്കടചരിനത്ത്്ിലാേയ്മായി
കന്ടയ്ൻസർവീസ്പ്ർണ
മായിനിർത്്ിവച്്ത.്എ
ന്്ാൽ,ഗ്ഡസ്്കന്ടയന്്ക
ൾഇശപ്്ഴം്സർവീസ്നട
ത്്്ന്്്ണ്്്.സർവീസ്പ്ന
രാരംഭിക്്്ശപ്്ൾഉണ്്ാകാ
നിടയ്ള്്അനിയനത്്്ിതമാ
യതിരക്്്ംകെയ്ൽശവകയ

ക്ഴക്്്ന്്്ണ്്്.ഇത്എങ്്
കനശനരിട്കമന്്ത്ക്ടി
കണക്്ികലട്ത്്ാകം്തീ
ര്മാനം.

കൊവിഡ്ചികിത്്
യക്്്ായിനിരവധിശൊച്്്
കൾഐകോശലഷൻവാർ
ഡ്കളാക്്ിമാറ്്ിയതിനാൽ
ശൊച്്്കള്കടക്്ാമവം്
സർവീസ്പ്നരാരംഭിക്്്
ന്്തികനബാധിക്്്ം.നില
വിൽ500ശൊച്്്കൾഐ
കോശലഷൻവാർഡ്കളാ
ക്്ിമാറ്്ികഴിഞ്്്.5000
ശൊച്്്കളാണ്ആകകമാ
റ്്്ക.

14ന്ശേഷംരാജയ്ത്്്ആ
ഭയ്ത്്രവിമാനസർവീസ്
ബ്ക്്ിങ്്്കൾപ്നരാരംഭി
ക്്ാകമന്്്ശവ്ോമയാനമ
നത്്്ിഹർേീപ്സിങ്പ്രിക
ഴിഞ്്േിവസംപെഞ്്ിര്
ന്്്.21േിവസശത്്ക്്്നപ്
ഖയ്ാപിച്്ശോക്്്ഡൗൺനീ
ട്്ിയികല്്ക്്ിലാണ്വിമാനസ
ർവീസ്ബ്ക്്ിങ്്്കൾആ
രംഭിക്്ാകമന്്്മനത്്്ിപെ
ഞ്്ത.്

എന്്ാൽഅത്്ാരാനട്്്
വിമാനങ്്ള്കടകാരയ്ത്്ി
ൽവയ്ക്്മായഒര്ഉത്്രം
മനത്്്ിനൽകിയില്്.

മം്ബബയിൽ
നിയനത്്്ണംനീട്്ിശയക്്്ം
മം്ബബ:കൊവിഡ്19വയ്ാപനംത
ടയാനായ്ള്്രാജയ്വയ്ാപകഅടച്്്
പ്ട്്ൽ14ന്അവസാനിച്്ാലം്മം്
ബബയിൽനിയനത്്്ണംത്ടർശന്്
ക്്്ം.മഹാരാഷ്നട്മ്ഖയ്മനത്്്ിഉദ്്വ്
താക്്കെയം്ആശോഗയ്മനത്്്ിരാശജ
ഷ്ശോപ്്്മാണ്ഇശതക്്്െിച്്്സ്ച
നനൽകിയത.്നിയനത്്്ണംനീക്്
ണശോഎന്്്തീര്മാനിശക്്ണ്്ത്
ജനങ്്ളാകണന്്്ംഅവർസവ്യം
നിയനത്്്ണംപാലിക്്ണകമന്്്ംഉ
ദ്്വ്താക്്കെപെഞ്്്.

സംസ്്ാനകത്്കൊവിഡ്ബാ
ധിതരിൽ80േതമാനവം്മം്ബബ,
പ്കനനഗരങ്്ളിലാണ.്ഈസാഹ
ചരയ്ത്്ിലാണ്നിയനത്്്ണംനീട്്്
ന്്ത്പരിഗണിക്്്ന്്കതന്്്ആ
ശോഗയ്മനത്്്ിപെഞ്്്.എന്്ാൽ,ഇ
ത്തക്്്വയ്ക്്ിപരമായഅഭിനപ്ാ
യമാകണന്്്ംഅശദ്്ഹം.നിയനത്്്
ണങ്്ൾഅവഗണിച്്്നിരവധിവാ
ഹനങ്്ൾനിരത്്്കളില്കണ്്ന്്്
ആഭയ്ത്്രമനത്്്ിഅനിൽശേശ്മ്ഖ്
.പലതവണയായിഇകൊഴിവാക്്ാ
ൻസർക്്ാർഅഭയ്ർഥിക്്്ന്്്.ഇ
നിയം്അനാവേയ്മായിശോഡിലിെ
ങ്്ിയാൽകർേനനടപടിയ്ണ്്ാ
കം്.വാഹനങ്്ൾപിടികച്്ട്ക്്്ം-
ശേശമ്്ഖ്പെഞ്്്.

കുതിചുുുയരുനുുു
രോഗബാധിതർ

ശോഗംബാധിച്്്മം്ബബയിൽ
ആറ്ശപർമരണമടഞ്്ിര്ന്്്.
സംസ്്ാനത്്്26ശപരാണ്മരിച്്
ത.്ഇവരിൽധാരാവിയിൽനിന്്്
ള്്അമ്്ത്്ാറ്കാരനം്ഉൾകപ്്
ട്ന്്്.

മഹാരാഷ്നട്യിൽകവള്്ിയാഴച്
വകരയ്ള്്കണക്്്നപ്കാരം490
ശപർക്്ാണ്ശോഗംബാധിച്്ത.്ഇ
വരിൽ278ശപർമം്ബബയിലാണ.്
നാല്േിവസത്്ിനികടസംസ്്ാന
ത്്്ശോഗബാധിതര്കടഎണ്്ംഇ
രട്്ിയായി.മാർച്്്30ന്ആകക220
ശപർക്്ായിര്ന്്്ശോഗം.ഇതാണ്
490ശലക്്്ഉയർന്്ത.്ഈസാഹച
രയ്ത്്ിൽഏതാനം്ആഴച്കൾക്
ടിനിയനത്്്ണംനീട്്്ന്്താണ്സർ
ക്്ാർപരിഗണിക്്്ന്്ത.്

30വകരപത്്്മരണമാണ്െി
ശപ്്ർട്്്കചയത്ത.്ഇതിന്ശേഷംമ
രണസംഖയ്യം്ക്തിച്്്യർനന.്
കവള്്ിയാഴച്മരിച്്ആറ്ശപരിൽ
നാല്ശപർമം്ബബയിൽനിന്്്
ള്്വരാണ.്ഒരാൾബാേൽപ്ർസവ്
ശേേിയം്ഒരാൾജൽഗാവിൽതാമ
സക്്ാരനം്.

മം്ബബവിമാനത്്ാവളത്്ിൽ
ശോലികചയത്ിര്ന്്11സിഐഎ
സഎ്ഫ്ജവാന്്ാർക്്്ബവെസ്ബാ
ധസ്്ിരീകരിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇശതത്്്ടർ
ന്്്നവിമം്ബബയികലകലംശോ
ലിശമഖലയില്ള്്സിഐഎസഎ്
ഫ്ജവാന്്ാര്കടപാർപ്്ിടസമ്ച്്യം
പ്ർണമായിസമ്്ർക്്വിലക്്ിലാ
ക്്ി.147ജവാന്്ാരാണ്ഇവികടതാ
മസിക്്്ന്്ത.്ഇവരിൽനിന്്്സാം
പ്ൾപരിശോധനയക്്്്അയച്്്.

ധാരാവിയില്ണ്്ായിര്ന്്വർ
ശകരളത്്ിൽ

തബ്ലീഗ്ജമാഅത്്്സശമ്്ളന
ത്്ിൽപകക്്ട്ത്്ചിലര്മായിഅ
ട്ത്്ിടപഴകിയിര്ന്്്ധാരാവിയി
ൽമരിച്്യാൾ.ഒര്ഗാർകമ്്്്യ്
ണിറ്്്ഉടമയായിര്ന്്ഇശദ്്ഹത്്ി
ക്്്ഫള്ാറ്്ിലാണ്മാർച്്്22ന്മർ

ക്്സിൽനികന്്ത്്ിയഅഞ്്്
സന്ത്ീകൾതാമസിച്്ിര്ന്്ത.്മകറ്്
ര്അഞ്്്ശപർക്ടിഇവികടയ്
ണ്്ായിര്ന്്്.മാർച്്്24ന്ഇവർശക
രളത്്ിശലക്്്ശോയി.ഇവകരക്്്
െിച്്്ള്്വിവരങ്്ൾബകമാെിയശേ
ഷംകകണ്്ത്്ാൻശകരളകോലീസി
ശോട്ആവേയ്കപ്്ട്്ിട്്്കണ്്ന്്്മം്
ബബഷാഹ്നഗർകോലീസ്ശറ്്്്
ഷനികലഉശേ്ോഗസ്്ൻ.മരിച്്യാള്
കടസഞ്്ാരപാതകൾകകണ്്ത്്ാ
ൻകോബബൽപരിശോധനനട
ക്്്ന്്്.ഇയാള്കടക്ടം്ബാംഗങ്്
ൾഉൾകപ്്കട15ശപകരഅതിസാധയ്
താപട്്ികയിൽഉൾകപ്്ട്ത്്ി.

കിടപ്്്ശോഗിക്്്ംകൊവിഡ്19
ജൽഗാവിൽമരിച്്അറ്പത്്ിമ്

ന്്്കാരൻഇവികടത്്കന്്യ്ള്്മ
റ്്്ശോഗികള്മായിസമ്്ർക്്ംപ്ല
ർത്്ിയിര്ന്്്.മരണമടഞ്്യാൾ
ക്്്നപ്ശമഹവം്രക്്ാതിസമ്്ർേ
വ്മ്ണ്്ായിര്ന്്്.ഒര്മാസംമ്ൻ
പാണ്ആൻജിശോപ്്ാറ്്്്ിക്്്വിശധ
യനായത.്

നകട്്ല്്ിന്പര്ക്്്മ്ലംേീർഘ
കാലമായിശോഗേയ്്യിലായിര്ന്്
സന്ത്ീയാണ്ബാേൽപ്രിൽമരിച്്
ത.്ഇവർഏകെക്്ാലമായിവീടിന്
പ്െത്്്ശോയിട്്ില്്.വസായിയിൽ
മരിച്്അറ്പകത്്ട്്്കാരനം്അട്
ത്്കാലകത്്ങ്്്ംയാനത്കചയത്ി
ര്ന്്ില്്.മരിച്്മകറ്്രാൾക്്്ച്മ
യം്പനിയം്ഉൾകപ്്കടഒര്ശോഗ
ലക്്ണവം്കണ്്ത്മില്്.ഇവകയ
ല്്ാംപരിഗണിച്്ാണ്മം്ബബയി
ൽനിയനത്്്ണംനീട്്ിശയക്്്കമന്്
സ്ചന.മറ്്്നഗരങ്്ളിലം്സമാ
നനടപടിയ്ണ്്ാക്കമന്്്ംെിശപ്്
ർട്്്ണ്്്.

രോഗബാധിതർ
11,55,148
മരണം
61,718
രേദമായവർ
2,40,330
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വിയോഗം

വിരവ്നാഥപമപോൻ
കൊടുങുുലുുുർ:ശംുഗപു
രംരാധകസകുുിൾക
മുുനിഉടമയായിരുനുുടി
കകഎസ് പുരം കാവു
ങുുൽവീടുുിൽവിശവുനാഥ
റമറോൻ(83)അനുുരി
ചുുു.മകുുൾ:അഡവു:മിനി.
വി.റമറോൻ, അനിൽ
കുമാർ,അരുൺകുമാർ.
മരുമകുുൾ:ഗിരീഷ്കുമാ
ർ,രാധിക,നശുീജ.

സതയ്ഭാമ
കണുുശുുാംകടവ:ു റൊന
ങുുതുു് കുമാരൻ ഭാരയു
സതയുഭാമ(89)അനുുരി
ചുുു. സംസക്ാരം ഇനുു്
രാവികല 10നു വീടുുുവള
പുുിൽ.മകുുൾ:വസനുുകു
മാർ,കുമാരിഭാമ,വിജയ
കുമാരി,ശാനുുകുമാർ.മ
രുമകുുൾ:ബീന, ധനല
കു്ുമി,പറരതരായറോ
മസുദുുരൻ,രാജൻ.

രാലക്ഷണ്രിള്്
ഹരിപുുാട:ുപളുുിപുുാടുകള
രികുുൽ ബാലകുഷണ്
പിളുു (കളരികുുൽ കമ
ഡികുുൽസ-് 73)അനുു
രിചുുു.വയുാപാരിവയുവസാ
യി ഏറൊപന സമതി
കവസ്നപുസിഡു്ുു,ആ
ൾറകരളകകമിസു്ുുു&നഡു
ഗിസു്ുുു ജിലുുാ നപുസിഡു്ുു
എനുുീനിലകളിൽനപുവർ
തുുിചുുിരുനുുു. സംസക്ാ
രംനടതുുി. ഭാരയു: റോ. 
ബി.കുഷണ്ാറദവി.മകുു
ൾ: റോ. മറഹശവുരി, മ
റഹഷ് (ദുബായ)ു. മരുമ
കുുൾ:റോ. നശുീകുമാർുു,
ഹരിനപുിയ(ദുബായ)ു.

ഷീലനേ്ാൻസിസ്
ചാലകുുുടി: കാടുകുറുുി
കുരിയാപുുിളുുി നഫുാൻ
സിസ്ഭാരയുഷീലനഫുാൻ
സിസ് (ആനി-51) അ
നുുരിചുുു. സംസക്ുുാരം
നടതുുി. മകുുൾ: ജിബി
ലിൻ,ജിപസുി.

മാധവൻനമ്്്തിരി
ഇരിങുുാലകുുുട:അവിടുു
തുുുർകവളുുാമുുേമുു്മ
നകുുൽമാധവൻനമുുു
തിരി(64)അനുുരിചുുു.ഭാ
രയു:പി.എംഷീലമകുുൾ:
മിഥുൻ,അനുനശുീ(മാതു
ഭുമി), മരുമകുുൾ നശുീജ.
സംസക്ാരംവീടുുുവളപുുി
ൽനടനുുു.

സസമൻ
മുലുുറശുുരി: ചാലിറശുുരി
അറുതുണി മകൻ
കസമൻ(55)അനുുരി
ചുുു.സംസക്ാരംനടതുുി.
ഭാരയു: കഷനി. മകൻ:
കനൽസൺ.

പോഹനൻരിള്്
കലുുമുുലം:റൊടുുയകുുുാടു
വാളറുകുടുമല കുരുടു
വീടുുിൽറൊഹനൻപിളുു
(65, റൊഹി - ബിസമ്ി
റോടുുൽ) നിരയുാതനാ
യി.ഭാരയു:ശാനുുമുു.മകുു
ൾ:അരുൺ,അഭിജിത.ു
മരുമകുുൾ:അഞജു,ുരാ
ഖി.

ലക്്്മിഅന്്രജനം
മാള:പുപുുതുുിവാരികുുാ
ടുു് മഠതുുിൽകുഷണ്ൻ
എംനബുാനുുിരി ഭാരയു ല
കുു്മിഅനുുർജനം(84)
അനുുരിചുുു.സംസക്ാരം
വീടുുുവളപുുിൽനടതുുി.മ
കുുൾ: വതുുല, ശാനുു,
റൊഹനൻ,ബാബുരാജ,ു
ജയരാജു (മുൻ മാളിക
പുുുേംറമൽശാനുുി).മരു
മകുുൾ:ഉണുുികുഷണ്ൻ,
റദവദാസ,് നശുീജ, ല
കു്ുമി,ഉമാറദവി.

രാഘവൻ
പഴുവിൽകവസു്ുുു:കചമുുാ
നിറകളുമകൻരാഘവ
ൻ(79)അനുുരിചുുു.സം
സക്ാരംനടതുുി.ഭാരയു:
അംബുജാകുുി. മകുുൾ:
കഷനി,കഷജ.ുമരുമ
കുുൾ:സുനിൽ,നിഷ.

ക്ഞ്്ിമ്ഹമ്്ദ്
മ്സ്്ിയാര

തിരുരങുുാടി: കചറുുാലി
കുഞുുിമുഹമുുദു മുസുുി
യാർ (74) അനുുരിചുുു.
കാരനുുുർ മർകസികുുു
തുടകുും കൊടുു് അതി
കുുു േസീവോയിരുനുുു.
ഭാരയു:നഫീസ.മകുുൾ:മു
ഹ്യുസുുുനുുഅഹസ്നി,
മുഫരിജ,ു മുസത്ഫഅ
ഹസ്നി, ഹാമിദ,ു നു
കസബ,സുഹേ്,സഫി
യ. മരുമകുുൾ: ഇബനുു
മൗലാതങുുൾറചലകുുാ
ട,ുശാഫിഫാളിലിഓമചുു
പുുുഴ,അബുുുൽമജീദുചാ
വകുുാടുഖതുുർ,ഫാതുുി
മ അറുുതുുങുുാടി, ഫാ
തുുിമതാനുർ.
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വിരവ്നാഥൻ
ഒലുുുർ:എടകുുുനുുിവീടുുി
ൽ കിടുുപുുായിയുകട മ
കൻവിശവുനാഥൻ(64
) അനുുരിചുുു.    സം
സക്ാരം നടനുുു.  ഭാ
രയു: സറ്നഹലത.മകുു
ൾ:വിനീഷ,്വിനീത.മ
രുമകുുൾ: രാജീവ,ു സ
നുുുയ.

അബ്്്ല്്റഷീദ്
കാടുുാകുുട:പുവചുുൽുു പ
ണികുുൻുുവിളയിൽുുഅ
ബുുുൽുു േഷീദ ു (69)അ
നുുരിചുുു.  മകുുൾുു:  ബു
ഷ്േ,  നിഷ, കസയദുു
സാഹിദ ,ു  സീന. മരുമ
കുുൾുു: ഷാജി, ഫിർുുദൗ
സ് കായൽുുപുേം (ച
നദുുുി ക ദിനപനതും) ,  ജ
സീന,േിയാസ.്ഖബേ
ടകുും പുവചുുൽുു കുഴി
യംറൊണം ജമാഅ
തുുിൽുുനടനുുു.

ഏലമ്്അനര്ഹാം
റൊതമംഗലം:റൊടുുപുുടി
കകുുാടുുുകുടിപറരതനാ
യഅനബുഹാമികുുുഭാരയു
ഏലമുുഅനബുഹാം(88)
അനുുരിചുുു. സംസക്ാരം
ഇനു്ു11നുനാഗറഞുുരികസ
ു്ുുറോർജു്ുകഹറനുോൺ
പളുുിയിൽ കസമിറതുുരി
യിൽ.മകുുൾ:റോയുഅനബു
ഹാം. ( റൊടുുപുുടി നഗുാമപ
ഞുുായതു്ുമുൻനപുസിഡ
ുു്ു,സിഐടിയു റൊത
മംഗലംഏരിയകസനകുടുു
േി ). പൗറോസ,് റോർ
ജുു്.മരുമകുുൾ:കജസി,
ബിനി,ജിസമ്ി.

രാത്്്മ്്
റൊതമംഗലം: കനലുുി
കുുുഴിഇളനമുുുകിഴറകുു
പുുുരകതുുപുതുുൻപുര
യിൽമകുുാരികുുുഭാരയു
പാതുുുമുു(88)അനുുരി
ചുുു.മകുുൾ:മുഹമുുദ,ുഅ
ലിയാർ,സലീം,അസർ
ഖാൻ, സകുുീർ ഹു
കസൻ, നസീർ, ഷാ
ഹുൽഹമീദുപറരതനാ
യ അബുുുൾ ഖാദർ,
കസനബാ, സുകബ
ദ,സുഹേ. മരുമകുുൾ:
മുഹമുുദു കുഞുു്, അ
ബുുുൾ കരീം, മുഹമുുദു
സാലിഹ,് ഹഫസു, നി
സ, േംല,സാജിത,ആ
ബിത, അൽമാസ് ,സ
ബിത, സീനതുു്. സം
സക്ാരംനടതുുി.

അപന്േംവരഗീസ്
മാള:കൊയുുപഞുുികുുാ
രൻ അറനുഫം വർഗീസ്
(77) അനുുരിചുുു. സം
സക്ുുാരംഇനു്ുരാവികല
10നു കൊയുു കസ. അ
റനുഫംപളളിയിൽ.ഭാരയു:
റോസഫ്ീന.മകുുൾ:സി
ജ,ുവിജ.ുമരുമകുുൾ:വി
ൻസി,ആറുുുസ.്

സിന്്്
വടകുുാറഞുുരി:ചിേമകന
ങുുാടുമനയകുുുൽവളപുുി
ൽപറരതനായകുഷണ്
ൻകുടുുിനായരുകട മക
ൾസിനുുു(42)അനുുരി
ചുുു.സംസക്ാരംനടതുുി.
ഭർതുുാവ:ു മണികണഠു
ൻ.മകൾ:അപർണുു.

പവലപ്്ൻ
കയപുമംഗലം: എടതുുി
രുതുുി കമുുായു റോഡു
പരിസരതു്ുഇഴുവൻക
ണുുതുു് റവലപുുൻ (83)
അനുുരിചുുു.ഭാരയു:തങുു.മ
കുുൾ: സമ്ിത,സുധീർ,
പറരതയായസിനുുു.മ
രുമകുുൾ: റോഷി, ജയ
നശുീ.സംസക്ാരംവീടുുുവ
ളപുുിൽനടതുുി.

ക്ഞ്്്വറീത്
അങുുമാലി: മുകുുനുുുർ
മാടറശുുരി വേീതു കു
ഞുുുവേീതു(86)അനുുരി
ചുുു. സംസക്ാരം നട
തുുി .  ഭാരയു :  പുവതുുു
റശുുരിപേറമുുൻറമരി.
മകുുൾ: കൊചുുുറ നുത
സയു,  വർഗീസ് (കടൽ
ക,ു അങുുമാലി) ,  റമഴു
സി, സിസുുുുർ റുബി
(എസഎ്ബിഎസ,്
കൊരടുുി  ) ,  ലിലുുി  (കു
കവറുു്) .  മരുമകുുൾ:
പൗറോസ,് ലിസ (അ
ധയുാപിക, കാഞുുുർ),
റൊമസ,്റോയി.

പോസ്
അങുുമാലി:റോസപ്ുരം
പടയാടുുിൽറദവസിറോ
സ്(67)അനുുരിചുുു.സം
സക്ാരംനടതുുി.ഭാരയു:
മഞുുനപുകലുുിലാൻകു
ടംുബാംഗം ആനി.മകുു
ൾ : ജിനി നിറോ, സ
റോജ.ുമരുമകുുൾ :മാർ
ടുുിൻ,ബിബിന,റരഖ.

തളമതി
അങുുമാലി: േയൽുറവ
റസുുുുഷൻനഗേിൽ(ആർ
എസഎ്ൻ - 109) ആ
തുുികുടുും പറരതനായ
അയുുപുുകുുു ഭാരയു തളമ
തി(97)അനുുരിചുുു.സം
സക്ാരംഇനുു്ഒൻപതി
നുകിടങുുുർഎസഎ്ൻ
ഡിപി ശമുശാനതുുിൽ.
മകുുൾ :ജാന,ു കുടുുൻ,
ഷീല,ബീന.മരുമകുുൾ:
കുമാരൻസുനബുഹുുണയു
ൻ,പറരതനായകണുുൻ.

നര്സാദ്രി.
പോരജ്പോസഫ്

അമുുലപുുുഴ:റപരങുുാടുു്
പറരതനായപി.റോർജു
റോസഫികുുുയംു റനുത
സയുാമുുറോർജികുുുയംു
മകൻനപുസാദുപി.റോർ
ജുറോസഫു(48)ഡൽ
ഹിയിൽ അനുുരിചുുു.
കുടംുബറുതുകോപുും
ഡൽഹിയിലായിരുനുുു
താമസം.സംസക്ുുാരം
പിനുുീട.ു ഭാരയു: ഷിജി
റൊർടുു് കൊചുുി വലുും
റചരി കുടംുബാംഗമാ
ണ.ുമകുുൾ:ജാസമ്ിൻ,
കസലിൻ.

പരവകിയമ്്
കവളുുേട:റൊടുുയകുുുൽ
ലുുാറുകുടുവീടുുിൽപറര
തനായ നാരായണപി
ളുുയുകട ഭാരയു റദവകി
യമുു (93)അനുുരിചുുു.
മകുുൾ:തങുുപുുൻനായ
ർ, കുഞുുുരാമൻ നാ
യർ, നപുസനുുകുമാരി,
ഗീതാകുമാരി,റോഭകു
മാരി, നപുബലകുമാരി,
പറരതയായ സുജാത
യമുു.
മരുമകുുൾ:ജയാംബി
ക,ഗിരിജാറദവി, രാജ
റശഖരൻ നായർ, കു
മാരൻ നായർ, സതീ
ഷച്നദുുുകുമാർ, രാമച
നദുുുൻനായർ.

സ്്്്ാൻലിപോൺ
കവളുുേട: നിലമാമുടു
കകവാണകാല നിതയു
ഭവനിൽ സുുുുാൻലിറോ
ൺ(60)അനുുരിചുുു.ഭാ
രയു:അനിത. മകൻ:കി
ചുുു.

തങ്്മ്്പ്്ിള്്
കവളുുേട: കചമുുുരുപാ
റോടുുുറൊണംകുഴിവി
ളപുതുുൻവീടുുിൽതങുു
മുുപുുിളുു (95) അനുുരി
ചുുു. മകുുൾ: കമലമുുപുുി
ളുു,ലളിതമുു,വിജയകു
മാരി, കുഷണ്കുമാരി,
പറരതനായ രവീനദുുുൻ
പിളുു.മരുമകുുൾ:ശയുാമ
ളയമുു,രവീനദുുുൻനായർ,
ചനദുുുറശഖരൻ നായർ,
നപുതാപചനദുുുൻ,പറരത
നായസുകുമാരൻ നാ
യർ.

ജി.വസന്്
പാേശാല:ഭാസക്ർനഗ
ർഹൗസ്നമുുർ24ൽ 
ജി.വസനുു(64)അനുുരി
ചുുു.

സി.ചനദ്്്ക്മാരി
പാേശാല: ലുുാമുടുുുകുുട
ബാങു്ുജംകുഷൻഎംസി
എംറൊറടുുജിൽപറരത
നായമധുസുധനകുുുഭാ
രയുസി.ചനദുുുകുമാരി(56)
അനുുരിചുുു.മകുുൾ:മറോ
ജ,ു റൊനിഷ.മരുമകുുൾ:
വിശവുനു്ു,എസ.്നപുിയ.

സ്ഭനര്ാമ്്
കവളുുേട: മാരായമുടുും
സുഭനദുാലയതുുിൽ പ
റരതനായ നപുഭാകരൻ
നായരുകട ഭാരയു സുഭ
ന ദുാ മുു (85) അനുുരി
ചുുു.  മകുുൾ:മുരളീധര
ൻനായർ, മംഗളകുമാ
രി, ഉഷാകുമാരി, രാജ
ൻ.മരുമകുുൾ:നശുീകു
മാരി, രഘുനാഥൻനാ
യർ,ശശിധരൻനായർ,
കുമാരി,നപുസനുു.

അന്്പ്്ൻപോൺ
പേവുർ: മുരിങുുാപുേ
തുു്അനുുപുുൻ റോൺ
(71) അനുുരിചുുു. സം
സക്ാരംനടതുുി.ഭാരയു:
സിുുുർല (തണുുിറുകുടുു്
കംുടംുബാഗം). മകുുൾ:
റോ. ഡിസന്ി (യുഎ
സഎ്),റോ.ഡയുുറൊൾ
(ബാംഗുുുർ), ഡിബിൻ
(എൻജിനീയർ, എേ
ണാകുളം). മരുമകുുൾ:
റോ. റോസ് (യുഎ
സഎ്),പിറുുു(എൻജി
നീയർ), കസുുുുഫി (കമ
റനുൊബറോളജിസു്ുുു,എേ
ണാകുളം).ഭവാനി

കപരുമുുാവുർ: കുേിചുുി
ലറൊടുപനുുിലകുടിപ
റരതനായ അയുുപുുകുുു
ഭാരയുഭവാനി(78)അനുു
രിചുുു. മുവാറുുുപുഴ മുേി
റുതുടുുതുുിൽ കുടംു
ബാംഗമാണ.ു സംസക്ാ
രംഞായോഴചുരാവികല
ഒൻപതിനു ഒകുുൽ എ
സഎ്ൻഡിപി ശമുശാന
തുുിൽ. മകുുൾ:ശശികു
മാർ,വനജ,ലീന,ഗീത.മ
രുമകുുൾ:മായ,ശിവരാമ
ൻ,ഷാജി,ജയചനദുുുൻ. ചനദ്്്മതി

ഇരവുകാട:ു മാളികപുുേ
മുുിൽചനദുുുമതി(80)അ
നുുരിചുുു.മകുുൾ:രമാറദ
വി,  മറോഹരൻ (സി
ഐടിയു ജിലുുാ കൗ
ൺസിൽഅംഗം,  ആ
ർടുുി സാൻസ്യുണിയ
ൻ ജിലുുാ കമുുറുുി അം
ഗം,  സിപിഎം തതുും
പളുുി നബുാഞുു്കസനകു
ടുുേി), സറുതുഷ്കുമാ
ർ,  വിജയകുമാർ,
സറ്നഹലത, ഷീജ.  മ
രുമകുുൾ: അറോക
ൻ, കഷലജ, രഞജുി
നി, ജയനുുി , അജികു
മാർ,ജയരാജ.ു

സരസവ്തിയമ്്
റചർുുതുുല: റചർുുതുുല
കതകുു്തയുുിൽുുകചറുകു
നുുതുു്കവളിസരസവുതി
യമുു(83)തിരുപുുുരിൽുുഅ
നുുരിചുുു.മകുുൾുു:റഹമലത,
അജിതകുുമാർുു, റജുയാതി
കുമാരി.മരുമകുുൾുു:റോ
മറശഖരപുുണികുുർുു,ഗിരി
ജ,മുരളികുമാർുു.

എം.കജ.പജക്്ബ്
കുമുുളം:എേണാകുളം
ജനേൽആശുപനതുിജീ
വനകുുാരനായിരുനുു
മനയതുു് എം.കജ. റജ
കുുബു (67)അനുുരിചുുു.
സംസക്ുുാരം ഇനുു് രാ
വികല10നുകുമുുളംകസ
ുു്ുറോസഫുപളുുികസ
മിറതുുരിയിൽ.ഭാരയു:തു
പുുുണിതുുുേമാളിറയകുു
ൽകുടംുബാംഗംോണി
റജകുുബ.ുമകുുൾ:വിനു
റജകുുബു (പറരതൻ)
സി.റമരിവീണ (കസുു്ു
റോസഫുറൊൺകവുു്ു
കാകുുനാട)ു. സറോദര
ങുുൾ: എം.കജ ആുുു
ണി, റബബി ലുയീസ,്
എം.കജറൊമസ് (പറര
തൻ),എം കജറോർജ,ു
റനുതസയുാകുുുടുുി ആുുു
ണി,കുഞുുമുുവർഗീസ,്
ആനിറൊമസ,്റോസി
അഗസുുുുിൻ.

സിബ്തമ്്ി
അമുുലപുുുഴ: പുേകുുാടു
നഗുാമപഞുുായതുു്റൊടുു
പുുളുുി ആനറദുുശവുരം
അമുുതുുിനാലിൽ ചിേ
യിൽഎൻ.തമുുിയുകട
മകൻസിബുതമുുി(39)
അനുുരിചുുു. ഭാരയു: സി
നുുു. മകുുൾ: ആദി
തയു,ആരാധയു.

ജനറലവാരത്്കൾ

റപരാനമുുു:കുറുുുയാടിജ
ലറസചനപദുുതിയു
കടേിസർുുറോയേിൽുു
കുടുുുകാർുുകകുുപുും
കുളികുുാനിേങുുിയ
യുവാവികന ഒഴുകുുി
ൽുുകപടു്ുമുങുുിമരിചുുു.
കലുുാറോടു വടുതല
യിൽുുറഡവിഡികുുുമ
കൻുു റോണി സബാ
സുുുുുയ(26)നാണുമരിചുു
ത.ുഇനുുകലകവകിടു്ു
5മണിറോകടകുടുുുകാറോകോതു്ു
േിസർുുറോയേിൽുു കുളികുുാനിേ
ങുുിഎലുുാവരംുറചർുുനു്ുമറുകരകു്ു
നീനുുുകയായിരുനുുു.എനുുാൽുുമറുുു
ളുുവർുുമറുകരയികലതുുിയിടുുുംറോ
ണികയ കാണാതാവുകയായിരു

നുുു. ഉടൻുു മറുുുളുുവ
രംു നാടുുുകാരംു റച
ർുുനുു് തിരചുുിൽുു  നട
തുുികയങുുിലംുകകണുു
തുുാനായിലുു. റപരാ
നമുുുയിൽുു നികനുുതുുി
യ ഫയർുു റോഴുസംു
കുരാചുുുണുു് കൊലീ
സംുകകുുയംഅമീൻുു
േസ്കയുുടീമംുറചർുുനു്ു
നടതുുിയ കതരചുുിലി
ലാണു മുതറദഹം ക

കണുുടുതുുത.ു മുതറദഹം റൊഴി
റുകുടുകമഡികുുൽുുറൊകളജുറൊ
ർുുചുുേിയിലറലകുു്മാറുുി.മാതാവുലി
സി (കുുർുുകുു് കലുുാറോടു കസനറുു
റൊമസ്എചു്ു.എസ)്.സറോദരൻുു
റോണിസബാസുുുുിയൻുു.

റിസര്്പോയറില്്ക്ളിക്്ാനിറങ്്ിയ
യ്വാവ്മ്ങ്്ിമരിച്്്

ടോണി സബാസ്്്്്യൻ

ഗരുദുവുാരആകരുമണം:
ആസകുരുരൻ
അേസുുുുിൽ
കാബുൾ:അഫഗുാൻത
ലസുുാനകതുുഗുരുദവുാ
രയകുുുുറനറരയുണുുായ
ചാറവോനകുമണതുുി
കുുു മുഖയു ആസുനതുക
നംുഇസ്ലാമികുറസുുുുറുുി
കുുുകൊോസാൻനപുവി
ശയുാതലവനുമായമൗല
വിഅബുുുളുു(അസ്ലം
ഫാറുഖി) അേസുുുുിൽ.
അഫഗുാൻഅതിർതുുി
റോടു റചർനുു പാകുുി
സുുാനികല ഒരാകസുാ
യി സവുറദശിയാണു
ഇയാൾ.മുൻപുലഷക്
ർ ഇ കൊയബുയിലംു
പാകു താലിബാനിലംു
നപുവർതുുിചുുിരുനുു മൗ
ലവിഅബുുുളുു,ഐഎ
സ്കമാൻഡർമൗലവി
സിയാവുൾ ഹഖികുുു
പിൻഗാമിയായാണു
കൊോസാനിൽ ഭീകര
സംഘടനയുകട തലപുു
കുതുതുുിയത.ുഅഫഗുാ
ൻഭീകരവിരുദുുറസന
യുകട നപുറതുയക വിഭാ
ഗംനടതുുിയഅറനുവഷ

ണതുുിലാണു ഇയാൾ
പിടിയിലായത.ു ഹഖാ
നിശംുഖലയുകടയംുല
ഷക്ർ ഇ കൊയബുയു
കടയംു നിർറദശങുുൾ
കുു് അനുസുതമായാ
ണു ഇയാൾ കാബുളി
കലഗുരുദവുാരആനകുമി
ചുുകതനുു് കാബുളികല
യംുഡൽഹിയികലയംു
ഭീകരവിരുദുു റസനാ
വുതുുങുുൾ. കഴിഞുു
മാസംഅവസാനം ഗു
രുദവുാരയിലുണുുായനകുമ
ണതുുിൽ 27 റപർ മര
ണമടഞുുിരുനുുു. കാ
സർറോഡുതുകുുരിപുുു
ർസവുറദശിമുഹമുുദുമു
ഹസ്ിൻ(അബുഖാലി
ദുഅൽഹിദുുി)ഉൾകപുു
കടനാലുചാറവറുകളാ
ണുഗുരുദവുാരആനകുമി
ചുുകതനുുുപിനുുീടുസുുി
രീകരിചുുു. മുഹമുുദു മു
ഹസ്ിനുൾകപുുകട റമഖ
ലയികലഭീകരകരനിയ
നനുുുിചുുിരുനുുതു മൗലവി
അബുുുളുുയാണ.ു

അറസ്്്്ിലായത്
മലയാളിഭീകരന്്്നേതാവ്

കോടിച്്ി
അടുർ:പുതുറശരിഭാ
ഗം പുലിമല ചരുവിള
യിൽ പറരതനായ
കൊടിയകുുു ഭാരയു
കൊടിചുുി  (74) അനുു
രിചുുു.സംസക്ാരംനട
തുുി .  മകൾ: തങുുമണി.
മരുമകൻ:പറരതനായ
റോമൻ.

പോരാമ്്
റൊടുുഭാഗം:കുറുനുൽ
റനുഗസ്വിലുുയിൽപറര
തനായഎം.എ.വർഗീ
സികുുു ഭാരയു  റോശാ
മുു (91)അനുുരിചുുു.മ
കുുൾ: രാജു (കാന
ഡ), പറരതനായ സ
ണുുി.മരുമകുുൾ:ലീലാ
മുു,സുജ.

മറിയാമ്്
മാരാമൺ: പാലകുുുനുു
തു്ുകൗറങുുലിൽ(േിവർ
വയു)ു പറരതനായ പി.
ടി.റോർജികുുുഭാരയുമ
േിയാമുു (94)അനുുരി
ചുുു. സംസക്ാരം നട
തുുി.
തിരുവലുുഇലഞുുിമു
ടുുിൽകണുുതുുിൽകുടംു
ബാംഗമാണ.ു മകുുൾ:
റോ.റോഭന,റോർജു
റൊമസ് (കവലുുുർ). മ
രുമകുുൾ:റോശ,പറര
തനായഫാ. മാതയുു പി. 
റജകുുബു പടുുമുകുുിൽ
(ആലപുുുഴ).

ടി.കക.നര്ീധരൻ
തിരുവലുു:ഇരുകവളുുിനപു
ഉഴതുുിൽടി.കക.നശുീധര
ൻ(കൊടിയൻ–94)അ
നുുരിചുുു.ഭാരയു:സറോജി
നി.മകുുൾ:പറരതനായ
ഒ.എസ.് വിജയകുമാർ,
ഒ.എസ.്ഓമന(േിടുു.കഹ
ഡു നഴസു)്, സുശീല
(കഹഡുനഴസു,്ഉദയപു
ർ),ഒ.എസ.്രറമശുകുമാ
ർ (സിആർപിഎഫ,ു മ
ധയുനപുറദശ)ു.

മംഗലതമ്്്രാട്്ി
പനുുളം:ഉപാസനയിൽ
(റൊയികുുൽ കതറകുു
തിൽ) പറരതനായ നപു
ഫ.എൻ.എൻ.റൊറുുിയു
കട ഭാരയു പനുുളം റൊടുു
റകുുണംഗവ.എചു്ുഎസ്
േിടുു.നപുധാനഅധയുാപിക
മംഗലതമുുുരാടുുി(84)അ
നുുരിചുുു.മകുുൾ:റോ.ഹ
രികുമാർ(റോറുുാനികുുര
പടിയാർ കമറമുുേിയൽ
റോമിറോ കമഡികുുൽ
റൊളജ)ു,റോ.റഹമലത
(കൊലുുംഅമുതആയുർ
റവദറൊളജ)ു.

കലയ്ാണിയമ്്
ോനുുി:റൊടീപേമുുിൽപ
റരതനായ നാരായണ
കുുുഭാരയുകലയുാണിയമുു
(93)അനുുരിചുുു.മകുുൾ:
റോമൻ (വിമുകുുഭട
ൻ),കമലാസനൻ(േിടുു.
ചീഫു സയനേുിസുു്ുു, നാ
ഷനൽ ഫിസികുുൽ ല
റോേടുുേി,ഡൽഹി),പ
റരതനായ ആനദുുൻ
(വിമുകുുഭടൻ). മരുമ
കുുൾ: ഓമന, രാധാമ
ണി,രാജി.

ചനദ്്്വല്്ി
റൊതിരവയൽ: ഉരുൾ
വാഴകുുാലായിൽ നശുനി
വാസകുുു ഭാരയു ചനദുുുവ
ലുുി(78)അനുുരിചുുു.മകുു
ൾ:പുഷപ്,സുഭാഷ,്ഉ
ഷ, നപുസാദ.ുമരുമകുുൾ:
സുഭാഷ,് സുറരനദുുുൻ,
ലൗലി.

കക.രാമചനദ്്്ൻപോറ്്ി
ഏനാതു്ു:േിടുു.അധയുാപ
കൻഎണുുറശരിമഠതുുി
ൽകക.രാമചനദുുുൻറൊ
റുുി(84)അനുുരിചുുു.സം
സക്ാരം നടതുുി. ഭാരയു
പിരപുുൻറൊടുഅണുുൽ
മഠം കുടംുബാംഗം കമ
ലാറദവി.

കമലാക്്ിയമ്്
പാടിമൺ-പൗവുുതുുിപുു
ടി:രാധാലയതുുിൽ(അ
യുുനുുാടുു്തുരുതുുികുുാട)ു
പറരതനായദാറൊദരൻ
പിളുുയുകടഭാരയുകമലാ
കുുിയമുു (91) അനുുരി
ചുുു.

കൊവിഡ്പര്തിരോധം:
ക്ട്്ായിത്ടരാന്്എംഎൽഎമാർ
തിരുവനനുുപുരം:കൊവിഡു
നപുതിറോധതുുിനുകുടുുായ നപു
യതനുംതുടരാൻുുനിയമസഭാം
ഗങുുളുകടഏകകണഠുമായതീ
രുമാനം.മുഖയുമനനുുുിപിണോ
യിവിജയൻുുനടതുുിയവീഡി
റോ റൊൺുുഫേൻുുസിൽുു വി
വിധജിലുുകളിൽുുനിനുു്പകങുു
ടുതുുഎംഎൽഎമാരംുനിയ
മസഭയികലകകുുിറനതാകുു
ളംുസർുുകുുാരികുുു നപുവർുുതുു
നങുുളിൽുു മതിപുു് റരഖകപുുടു
തുുി. മനനുുുിമാരായ കക.കക.
കശലജ , ഇ. ചനദുുുറശഖര
ൻുു,നപുതിപകുുറനതാവുരറമശു
കചനുുിതുുല, സപ്ീകുുർുു പി. 
നശുീരാമകുഷണ്ൻ,മനനുുുിമാർുു,
ചീഫുവിപുു്കക. രാജൻ,മുൻുു
മുഖയുമനനുുുിഉമുുൻുുചാണുുിതുട
ങുുിയവർുുസനുുിഹിതരായിരു
നുുു.
നാടികുുു നപുശനുങുുൾുുപരി

ഹരികുുാൻുുഎലുുാവിഭാഗംജ
നങുുളുകടയംു കുടുുായമുയാ
ണുആവശയുകമനുു്മുഖയുമനനുുുി
പിണോയി വിജയൻുു പേ
ഞുുു.ഒനുുിചുു്നിനുു്കാരയുങുു
ൾുു കചയുുുനുുതാണു ശകുുി.
ഈകൊതുസപ്ിരിറുുാണുഎ
ലുുാവർുുകുുുമുളുുത.ു ഇതു തുട
രാനാകണം.ഇനുുകലവകരഉ
ണുുായിടുുിലുുാതുുഒരുഅവസുു

യാണു നാം റനരിടുനുുത.ു ഇ
തുുരകൊരുഅവസുുയിൽുുജ
നനപുതിനിതികളുകടഇടകപട
ൽുുഎങുുകനയാവണകമനുുതു
വളകര നപുധാനമാണ.ു1.7 ല
കുും റപർുു വീടുകളിൽുു നിരീ
കുുണതുുിൽുുകഴിയുകയാണ.ു
ഇതുുരകുുാർുുകുുുണുുാറയകുുാ
വുനുുമാനസികനപുയാസംഒ
ഴിവാകുുാൻുു കൗൺുുസിലർുുമാ
ർുുസജുുരാണ.ുഅതിഥികൊ
ഴിലാളികളുകട കാരയുതുുിലംു
നലുുനശുദുുറവണുുതുണുു്.അവ
ർുുകുു്ഭകുുണം,മരുനുു്,കവ
ദയുസഹായം, താമസ സൗക
രയും എനുുിവ ഉേപുുാകുുണം.
റോകഡുൗൺുുകഴിഞുു്നാടുുി
റലകുു് റൊകാൻുു അതിഥി
കൊഴിലാളികൾുുകുു് നപുറതുയക
കനുടയിൻുുസൗകരയുംഏർുുപുുാടാ
കുുണകമനുു് നപുധാന മനനുുുി
റോടുഅഭയുർുുതുുിചുുിടുുുണുു്. ഭി
നുുറശഷികുുാരുകടയംുപടുുിക
വർുുഗുുകാരുകടയംു കാരയുതുുി
ലംു നശുദുുപതിറയണുുതുണുു്.
കമുുുയുണിറുുി കിചുുകുുു കാരയു
തുുിൽുുഅനാവശയുഇടകപടൽുു
അനുവദികുുണുുതിലുു.അർുുഹ
രായവർുുകുുുമാനതുറമഇതിലു
കട ഭകുുണം നൽുുറകണുുതു
ളുുു. കതറുുായ നപുവണതകൾുു
നിയനനുുുികുുാൻുുഎം.എൽ.എ

മാർുുനശുദുുികുുണകമനുു്മുഖയുമ
നനുുുിഅഭയുർതുുിചുുു.
റവനൽുുകാലമായതിനാൽുു

കുടികവളുു നപുശനുംപലയിട
തുുുംരുകുുമാണ.ുകവളുുംദു
രുപറോഗികുുരുത.ുപുനരുപ
റോഗവംു ശീലികുുണം. ഇ
കുുാരയുതുുിൽുുജനങുുകളറോ
ധവൽുുകുുരികുുാനാകണം. വ
റോജനങുുൾുുകുുും കുടുുിക
ൾുുകുുുംറോഗബാധയുണുുാവാ
കത നശുദുുികുുണം.കാർുുഷിക
റമഖലയികല നപുശനുങുുൾുു പ
രിഹരികുുാനാകണം. ആവ
ശയുമായ ശാരീരിക അകലം
പാലിചുു്കാർുുഷികവുതുുികച
യുുാൻുുസഹായകമായനിലപാ
ടു എം.എൽഎമാർുു സവുീകരി
കുുണം.നാടികനതകർുുചുുിയി
ലുുാകതനിലനിർുുതുുുനുുകാരയു
തുുിൽുുനപുാറദശികഇടകപടൽുു
എം.എൽുു.എമാരുകടഭാഗതുുു
നിനുുുണുുാകണം.കതറുുായകാ
രയുങുുൾുുനപുചരിപുുികുുുനുുവരു
കടഎണുുംവർുുധിചുുിടുുുണുു്.ഇവ
കചറുകുുാൻുു മുൻുുപനുുിയിലു
ണുുാകണം.നപുവാസികൾുുകുു്ഭ
കുുണം,ചികിതുുാസൗകരയും
എനുുിവ ഉേപുുുവരുതുുാൻുു
റോർുുകുുവഴിനശുമികുുുനുുുണുു്.
നാടുുിലുളുുകുടംുബാംഗങുുകള
കുേിചുു് അവർുു ആശങുുകപടാ

തിരികുുാനുളുുഇടകപടലുണുുാ
കണം.
മുഖയുമനനുുുിയുകടദുരിതാശവുാ

സ നിധിയിറലകുു് സംഭാവന
നൽുുകണകമനു്ുസംസുുാനസ
ർുുകുുാർുു അഭയുർുുതുുന നടതുുി
യിടുുുണുു്. നലുു നപുതികരണമാ
ണുഇതിറോടുകൊതുവിൽുുഉ
ണുുായിടുുുളുുത.ുഇകുുാരയുതുുിൽുു
എം.എൽ.എമാരുകടപിനുുുണ
ഉണുുാകണം.നപുാഥമികആറോ
ഗയുറകനദുുുങുുൾുുകുു്വാഹനംല
ഭയുമാകുുും.എം.എൽ.എമാരുകട
ആസത്ിവികസനഫണു്ുകൊ
വിഡുനപുതിറോധനപുവർുുതുുന
തുുിനുവിനിറോഗികുുുനുുകാ
രയുംധനവകുപുുുമായിആറോ
ചിചു്ുപരിറോധികുുും.മറു്ുറകുു
മ ആനുകുലയുങുുൾുു ലഭികുുാ
തുുവർുുകു്ുനൽുുകാൻുുനിശുുയി
ചുു1000രുപഎനതുയംുകപകടുു
നുു്നൽുുകുകമനുുുംമുഖയുമനനുുുി
പേഞുുു.
റോ.എം.കക.മുനീർ,എസ.്

ശർുുമുു,മാതയു.ുടി റൊമസ,്മാ
ണിസി. കാപുുൻ, കക.ബി. ഗ
റണശു കുമാർ, റൊവുർുു കു
ഞുുുറൊൻുു,പി.കജ.റോസഫ,ു
അനുപുറജകുുബ,ുഒ.രാജറോ
പാൽ,പി.സി.റോർുുജുതുടങുുി
യവർ വീഡിറോ റൊൺുുഫേ
ൻുുസിൽുുസംസാരിചുുു.

നാലുദിവസം,63.5%
കുടംുബങുുൾറേഷൻവാങുുി
തിരുവനനുുപുരം: നാലു ദിവസം
കൊണുു്സംസുുാനകതുു63.5ശത
മാനംകുടംുബങുുൾറേഷൻവാങുുി
യതായിഭകുുുയമനനുുുിപി.തിറോതുുമ
ൻവാർതുുാസറമുുളനതുുിൽഅേി
യിചുുു.സംസുുാനകൊതുവിതരണ
വകുപുുികുുുചരിനതുതുുിൽആദയുമാ
യാണിത.ുശനിയാഴചുമാനതുംവിതര
ണംനടനുുിടുുുളുുതു12.56ലകുുംകാ
ർഡുടമകൾകുുാണ.ു ആകകയുളുു
87.28ലകുുംകാർഡുകളിൽ55.44ല
കുുംകുടംുബങുുൾആണുഇതുവ
കരറേഷൻവാങുുിയത.ുഇനുുുയയിൽ
മുൻഗണന- മുൻഗണറനതര വയു
തയുാസമിലുുാകതഎലുുാവിഭാഗംജന
ങുുൾകുുുംകൊവിഡ1ു9 നപുമാണിചുു്
സൗജനയുമായിറേഷൻനൽകിയിടുുു
ളുുസംസുുാനംറകരളമാണ-ുമനനുുുി
പേഞുുു.
ഏനപുിൽ20നുറശഷംമുൻഗണ

നാവിഭാഗങുുൾകുു്റവണുുിവീണുുും
സൗജനയുഅരിവിതരണംആരംഭി
കുുും. റകനദുുുതുുിൽ നിനുുുംഅധി
കംലഭികുുുനുുഅരിയാണുഇതിനാ
യിവിതരണംകചയുുുക.സംസുുാന
തുു്87.28ലകുുംകാർഡുഉടമകളു
ണുു്.അവർകകുുലുുാംസൗജനയുമായാ
ണുഈമാസംറേഷൻലഭികുുുക.
മുൻഗണറനതരവിഭാഗതുുിനുന

ൽകുനുു15കിറോവീതംഫുഡുറൊ
ർപുുറേഷൻഓഫുഇൻഡയുയിൽനി
നുുുംസംസുുാനസർകുുാർ23രുപ
നിരകുുിൽനൽകിവാങുുിയംുകക
കാരയുകചലവംു,വാഹനകചലവുമട
കുുംവഹിചുുുമാണുറോകുു്ഡൗൺ
കാലയളവിൽസൗജനയുമായി നൽ
കുനുുുത.ുഇതിനായി130റൊടിറോ

ളംരുപസംസുുാനസർകുുാരിനുഅ
ധികബാധയുതവരുനുുുണു്ു-മനനുുുിപ
േഞുുു.
സംസുുാന സർകുുാർ ദുരനുുനി

വാരണഫണുുിൽനിനുുുംസംസുുാ
നകതുുഎലുുാറേഷൻകാർഡുഉടമ
കൾകുുുംഒരുമാസറതുുയകുുുുളുുപ
ലവയുഞജുനങുുൾഅടങുുിയകിറു്ുന
ൽകാൻഉറദുുശികുുുനുുുണുു്.ഇതിനാ
യി756റൊടിരുപയാണുകചലവുനപു
തീകുുികുുുനുുത.ു350റൊടിരുപദു
രനുുനിവാരണഫണുുിൽനിനുുുംഇ
തിനായിഭകുുുയവകുപുുിനുഅനുവദി
ചുുിടുുുണുു്.ഇതുഏനപുിൽമാസതുുിനു
ളുുിൽതകനുുവിതരണംകചയുുാനാ
ണുഉറദുുശികുുുനുുത.ു
ഇതരസംസുുാനകൊഴിലാളിക

ൾകുുുംഅഗതിമദുുിരങുുൾ,അനാ
ഥാലയങുുൾശിശുഭവനങുുൾ,വുദുു
സദനങുുൾ,ആതുരചികിതുുാറക
നദുുുങുുൾതുടങുുിയഇടങുുളികലഅ
റനുുവാസികൾകുുുംഭകുുുയധാനയുങുു
ൾസൗജനയുമായിഎതുുികുുുനുുതി
നു നടപടി സവുീകരിചുുിടുുുണുു്. ഇതര
സംസുുാനകൊഴിലാളികൾകു്ുഒരാ
ൾകു്ുപരമാവധിഅഞുുുകിറോഅ
രിറോ അകലുുങുുിൽ നാലു കിറോ
ആടുുറോജിലുുാകളകുുർമാരുകടനിർ
റദുുശനപുകാരംനൽകാൻസർകുുാർ
തീരുമാനിചുുിടുുുകണുുനുുുംമനനുുുിഅേി
യിചുുു.
വാർതുുാസറമുുളനതുുിൽഭകുുുയ

കസനകുടുുേിപി.റവണുറോപാൽ,സി
വിൽ സകലുുസ് ഡയേകുുർ നര
സിംഹുഗാരിടി.എൽ.കേഡഢുി,ദി
വയുഎസ.്അയുുർഎനുുിവർസംബ
നുുിചുുു.
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സകഎഎസ്മ്ഖയ്പേീക്്
ജ്ലെയില

സാരസ്യതാരിഷ്്ം
സാരസയുതാമതുരസായനം

ഓരമുുരകുുിവരദുുിപുുികുുുനുുു
കടുുുികളിതലരഠനഹവകലുുുയ
ങുുളമാറനുുുു.
പരുായതുുിനു അനസുരിചുു്

തടിയിലംു തകുുുതുുിലംു
വയുതയുാസം വരതുുുി രരീരം
അഴകളുുുതാകുുിമാറുുുനുുു.
എസ.്എൻ ആയർ്വേദ
ഔഷധശാല ഉലപ്ന്്ം
Ph- 6282228687

CLASSIFIEDS
FORSALE

കരുാനനറു്ുസുുാബകുൾ
Sqft65രപുയകുു്ു
കകരളതുുിൽ

എവിയെയംുഎതുുിചുുു
യൊടകുുുുനുുു.

9562355991,
8553187507

ബിൽഡിങ്
മെറ്്ീരിയൽസ്

ഈതേജിൽ
േരസ്യം
ചെയ്്ാന
രന്്ച്പ്ട്ക.
9387590005
8589003187
9020531400
9048854547

nഅരവുതി:വസത്ുനിഷഠ്മായസമീ
രനംസരുുവകാരയുവിജയങുുളുുകുുും
വഴിതയാരുകുുും.യുകുുമായതീരു
മാനംസവുീകരികുുാനഅനുഭജുുാ
നമുളുുവരുതടനിരുുതദുുരംതതടംു.
nഭരണി: യുകുുമായ തീരുമാനം
സവുീകരികുുാനഅനുഭവജുുാനമു
ളുുവരുതടനിരുുതദുുരംതതടംു.വിജയ
രതമാനംവരുുധിപുുിചുുതിനാലുുവിതേ
ര ഉതേുയാഗതുുിനു അതരകുു സമ
രുുപുുികുുാനഅരുുഹതതനടംു.
nകാരുുതുുിക:ഉതേുയാഗമുതരകുുിചു്ുഉ
രരിരഠനതുുിനു തചരംു. മനസിലു
തദുുരികുുുനുുകാരയുങുുളുുനിഷപ്രുയാ
സംസാധികുുും.വിേയുാരുുഥികളുുകു്ുഉ
തുുാഹവംുഉതമുുഷവംുവരുുധികുുും.
nതരാഹിണി: ഐരവുരയുവംു സമാ
ധാനവംുസലുുകീരുുതുുിയംുആതരാ
ഗയുവംു ഉണുുാകംു. ആതുുഹധരയും
ആരുുജികുുും.ശുഭഫലങുുളുു ഉണുുാ
കംു.വയുവസുുകളുുരാലികുുാനസാ
ധികുുും.
nമകയിരം: സനുുാന സംരകുുണ
തുുാലുുആരവുാസമുണുുാകംു. തജാ
ലികുുാരുുതചയതുുതവചുു്അബദുുങുു
ളുു തിരുതതുുണുുതായി വരംു. ബ
നുുുകുുളുുകുുിടയിലുുനിനുുുംഅര
സവുരംതകളുുകുുുവാനിടവരംു.
nതിരുവാതിര:രലപരുകാരതുുിലംു
സവുസുുതയംുസമാധാനവംുഉണുുാ
കംു.ആപഗുഹസാഫലയുതുുാലുുആ

തുുനിരുുവുതിയംു ആതുുവിരവുാസ
വുമുണുുാകംു.പരുവരുുതുുനതമഖലക
ളിലുുനിനുുുംസാമുുതുുികവരുമാ
നംവരുുധികുുും.
nപുണരുുതം: സതഹാേര സഹായ
ഗുണംഉണുുാകംു.പരുതികാരഹര
ലി ഉതരകുുികുുണം.സാമുുതുുിക
നിയപനുുുണതുുാലുുമിചുുംഉണുുാകംു.
രരീരസുഖംകുറയംു.
nപുയം:നീതിപുരുുവമുളുു ഭരണം
കാഴചുതവകുുുവാനിടവരംു.രരിച
യസമുുനുുരുതടതനതുതവുതുുിലുുപു
തിയപരുവരുുതുുനങുുളുുഅവലംബി
കുുും.
nആയിലയും: കുടംുബതുുിലുു സവു
സുുതയംു സമാധാനവംു ഉണുുാ
കംു.അനയുരുതടആവരയുങുുളുുസാ
ധിപുുികുുും.സുഖഭകുുണവംുസുഖ
സുഷുപതുിയംുഉണുുാകംു.സത്നഹ
ബനുുതുുിനുമുലയുംപരുകടമാകംു.
nമകം: തരാതുതാലരുരയും മാനിചുു്
വികസനപരുവരുുതുുനങുുളുുഏതറുുടു
കുുും. ഇടതരടുനുു വിഷയങുുളിലുു
അനുകുലസാഹചരയുങുുളുുവനുുു
തചരംു.പുനരാതലാചനയിലുുപുതി
യഗുഹംവാങുുാനുുഅതനുവഷണമാ
രംഭികുുും.
nപുരം:സംഘതനതുതവുസുുാനംവ
ഹികുുും.തമലധികാരിയുതടചുമത
ലകളുുനിരുുവഹികുുും.അരുുഥവയുാ
പതുിതയാടുകുടിയവചനങുുളുുപരു

തികുലസാഹചരയുങുുതള അതിജീ
വികുുും.
nഉപതും:ആതരാഗയുംതുപതുികരമാ
യിരികുുും.സംഘതനതുതവുസുുാനം
ഏതറുുടുകുുും.പുതിയരദുുതിആവി
ഷക്രികുുും.സവുസുുതയംുസമാധാ
നവംുകുടംുബസൗഖയുവംു ഉണുുാ
കംു.
nഅതുും: അനുബനുുവയുാരാരം
തുടങുുുനുുതിതനപുുറുുി പുനരാതലാ
ചികുുും.പുതിയതലമുറയിലുളുുവ
രുതടഅഹനകയുതകാരണതുുാലുു
മാറിതാമസികുുാനതീരുമാനികുുും.
nചിപതു: സവുപനുസാകുുാലുുകുുാര
തുുാലുുആതുുനിരുുവുതിയുണുുാകംു.
അവസരങുുളുുരരമാവധി പരുതയാ
ജനതപുുടുതുുാനുുസാധികുുും.
nതചാതി: അവസരങുുളുു രരമാവ
ധിപരുതയാജനതപുുടുതുുും.ആപഗുഹ
ങുുളംു അഭിലാഷങുുളംു സാധി
കുുും. വയുാരാര വയുവസായ പരുവ
രുുതുുനങുുളുുകുു്രുരതരഖതയാറാ
കുുും.
nവിരാഖം:മാതാരിതാകുുളുതടആ
വരയുതുുാലുുയാപതുമാറുുിതവകുുും.പു

രുുവികസവുതുു് ഭാഗതുുിലുു ലഭി
കുുും.പുതിയവയുാരാരസാധയുതക
തളപുുറുുിഅതനുവഷികുുും.വയുവസുു
കളുുരാലികുുും.
nഅനിഴം:വാകുുരുുകുുങുുളിലുുഇട
തരടരുത.ുപരുതികുലസാഹചരയുങുു
തളഅതിജീവികുുാനസാധികുുും.
വയുവസുുകളുുരാലികുുാനകഠിനപരു
യതനും തവണുുിവരംു. പരുതാരവംു
ഐരവുരയുവംുഉണുുാകംു.
nതുതകുുടുു: ഉതേുയാഗതുുിതനാടനുബ
നുുമായിരാരമുുരയുപരുവുതുുികളുുകു്ു
തുടകുുംകുറികുുും.ജീവിതഘടുുങുുളുു
അതിജീവികുുുവാനുളുുആതുുഹധ
രയുവംുആരുുജവവുമുണുുാകംു.
nമുലം:ആപഗുഹിചുുരേവിലഭികുുും.
ആതുുവിരവുാസവംു ഓരുുമരകുുി
യംുപരുവരുുതുുനകുുമതയംുനിഷക്
രുുഷയംുവരുുധികുുും.
nപുരാടം: വീഴചുകളുണുുാവാതത
സുകുുികുുണം.യാപതുാതകുുരതുുാലുു
അസവുാസുുുയമനുഭവതപുുടംു.വരവംു
തചലവംുതുലയുമായിരികുുും.nഉപതുാ
ടം:മാതാരിതാകുുളുതടആവരയുങുു
ളുു കുതയുതതയാടുകുടി സാധിപുുി
കുുും. ധരുുമ പരുവുതുുികളുുകുുു പു
ണയുപരുവുതുുികുുുമായി സരുുവാതുു
നാസഹകരികുുും.
nതിരുതവാണം: കുടുതലുു ഉതുുര
വാേിതുുുവങുുളുു ഏതറുുടുകുുുവാനു
ളുു ആരുുജവവംു ആതുുവിരവുാസ

വംു ഉണുുാകംു.സജീവസാനുുിധയു
തുുാലുുസരുുവകാരയുവിജയംതനടംു.
nഅവിടുും:നയുായമായആവരയുങുു
ളുുഅവതരിപുുികുുും.കഫനീരുുതദുാുഷ
തരാഗങുുളാലുു അവധിതയടുകുുും.
രാരമുുരയുപരുവുതുുികളിലുു പരുവ
രുുതുുികുുാനസനുുദുുനാകംു.
nചതയം: ഏതറുുടുതുു േൗതയും നി
രുുവഹികുുാനരലതപുാുഴംുരാപതുിയി
ലംുപരുവരുുതുുിതകുുണുുതായിവരംു.
വിേയുാരുുഥികളുുകു്ുഅനുകുലസാഹ
ചരയുങുുളുണുുാകുതമങുുിലംുരരീകുു
യിലുുപരുതീകുുിചുുതുതരാതലഅവത
രിപുുികുുാനസാധികുുുയിലുു.
nപുതരാരുടുുാതി: ഭകുുിപരുദുുാപുര
സരം തചയുനുു കാരയുങുുളുുകുു്സ
മുുുരുുണ വിജയം ഉണുുാകംു. കലാ
സാഹിതയുരചനകളുുകുു് അംഗീകാ
രം ലഭികുുും. സവുപനു സാകുുാ
ലുുകുുാരതുുാലുുആതുുനിരുുവുതിയു
ണുുാകംു.
nഉപതുടുുാതി:തപുരഷഠ്മായകാരയുങുു
ളുു തചയതുുതീരുുകുുും. ഓരുുമരകുുി
വരുുധികുുും.സതയുസനുുമായപരുവ
രുുതുുനങുുളുുവിജയികുുും.
nതരവതി:സംതുപതുിയുളുുഉതേുയാ
ഗതുുിനുനിയമനാനുമതിലഭികുുും.
മാനസികവിപഭുാനുുികുു്കുറവുതതാ
നുുും.വിേഗതുദുാുരതേരംസവുീകരിചു്ു
പുതിയ പകുയവിപകുയങുുളുു നട
തുുും.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ബ്രഹ്്ബ്രീ കാണിപ്്യ്്്ർ
നാരായണനനമ്്്തിരിപ്്ാട്തിരുവനനുുപുരം: തകരള ഭര

ണ സരുുവീസിതുുു (തകഎഎ
സ)്മുഖയുരരീകുുജുഹലയിലുു
നടതുുുതമനുു്രിഎസ്സിഅ
റിയിചുുു. രണുുുേിവസങുുളായി
ടുുായിരികുുുംരരീകുു.തീയതി,
സമയംഎനുുിവരിനുുീടുഅറി
യികുുും. പരുാഥമിക
രരീകുുയിലുു
തോഗയുതതനടു
നുുവരുുകുുാണു
മുഖയുരരീകുു.
ഇതിനു അ
രുുഹത തനടു
നുുവരുതട ര
ടുുിക ഏപരുിലുു
ആേയുംപരുസിദുുീ
കരികുുാനാണു ല
കുുുയമിടുുത.ുഎനുുാലുുതൊവിഡു
അവധിപരുഖയുാരിചുുതിനാലുുഇ
തുഹവകാനിടയുണു്ു.
200മാരുുകുുിനുളുുപരുാഥമിക

രരീകുുയുതടഏഴുതോേയുങുുളുു
റദുുാകുുിയിടുുുണുു്. അതിനാലുു
193 മാരുുകുുിനാണു മുലയുനി
രുുണയം.അതിതുുുആേയുഘടുും
തുടങുുിയതപുുതഴകുുുംസരുുകുുാ
രിുുു അവധി പരുഖയുാരനതമ
തുുി.അതിനാലുുമുലയുനിരുുണ
യംതടസതപുുടുുിരികുുുകയാണ.ു
മുഖയുരരീകുുയകുുു്മുനുു്തര

പുുറാണുളുുത.ു ഓതോനുുിനംു
100മാരുുകുു്.മുനുുിനംുവിവര
ണാതുുകരീതിയിലാണുഉതുു

രതമഴുതതണുുത.ുരണുുുമണികുുു
രവീതമാണുരരീകുുാസമയം.
ഉതുുരങുുളുുഇംഗുുീഷിതോമല
യാളതുുിതോഎഴുതാം.ഏതത
ങുുിലംുഒരുഭാഷതിരതുഞുടു
കുുണം.ഇംഗുുീഷംുമലയാളവംു
ഇടകലരുുതുുിഎഴുതാനാകിലുു.
ഓൺുുസ്പകുീനുു മാരുുകുുിങു
എനുു ഒഎസഎ്ം സം
വിധാനതുുിലുതടയാ
യിരികുുുംമുഖയുരരീ
കുുയുതട മുലയുനി
രുുണയം.ഉതുുരകുു
ടലാസുകളുു സ്കാ
നുുതചയതുുകംരയുുടുു
രുുസ്പകുീനിലുുലഭയുമാ
കുുിയാണു മാരുുകുു് ന

ലുുകുനുുത.ുഅതിനാലുുമു
ലയുനിരുുണയംതവഗതുുിലുുപു
രുുതുുിയാകുുാം.
പരുാഥമികരരീകുുയുതട മാ

രുുകുു്റാങുു്നിരുുണയതുുിനുര
രിഗണികുുിലുു. മുഖയു രരീകുു,
അതിനുതരഷംനടതുുുനുുഅ
ഭിമുഖംഎനുുിവയുതടമാരുുകുു്
കണകുുാകുുിയാണു റാങുു് നി
രുുണയികുുുനുുത.ുമുഖയുരരീകുു
യകുുു്300,അഭിമുഖതുുിനു50
എനുുിങുുതനയാണു രരമാവ
ധിമാരുുകുു്നിശുുയിചുുിടുുുളുുത.ു
റാങുു്രടുുിക നവംബരുു ഒനുുിനു
പരുസിദുുീകരികുുുതമനുുാണുരി
എസ്സിഅറിയിചുുിടുുുളുുത.ു

ധാത്ഉലപ്ാദനത്്ിന്അന്മതി
തിരുവനനുുപുരം:തകപദുുുആഭയു
നുുരമപനുുുാലയതുുിതുുുമാരഗ
നിരതേരങുുള കരരനമായി
രാലിചു്ുധാതുഉതരുാേനംസം
ബനുുിചുു്പരുവരതുുനാനുമതി
നലകിഉതുുരവായി.
തകരളമിനറലസ്ആു്ുുതമ

റുുലസ്ലിമിറുുഡുചവറ,ഇനുുുയ
നതറയരഎരതു്ുസ്ലിമിറുുഡു
ചവറ, പടുാവനകുര ഹടറുുാറി
യംതപുരാഡകു്ുലിമിറുുഡുതൊചുുു
തവളി, പടുാവനകുരസിമുു്ുസ്
ലിമിറുുഡു തൊടുുയം, മലബാര
സിമു്ുുസ്ലിമിറുുഡുരാലകുുാടു
എനുുിവയാണുതോതുതമഖലാ
സുുാരനങുുള.

മാരചു്ു25നുളുുതകപദുുുആഭയു
നുുരമപനുുുാലയതുുിനതുറഉതുു
രവില കലകുുരി-ധാതു ഉ
തരുാേനം, ഗതാഗതം, ഖനന
തുുിനുളുു എകസുത്ലുുസീ
വസു് വിതരണം എനുുിവതയ
തോകുു്ഡൗണിലനിനുു് ഒഴി
വാകുുിയിരുനുുു.
ഹഹതപുഡാകതുോറികു ആ

സിഡു ഉതരുാേിപുുിചുു് വിതര
ണംതചയുുുനുുകളമതശുുരിപടുാവ
നകുര തൊചുുിന തകമികുുല
സ്ലിമിറുുഡിതുുു പരുവരതുുന
തുുിനംുഅനുമതിനലകിയി
ടുുുണു്ു.

മര്ന്്്വാങ്്ാനഷീടാക്സി
തിരുവനനുുപുരം:തൊവിഡ-ു19പരുതിതോധ
തുുിതുുു ഭാഗമായി ഏരുുതപുുടുതുുിയിടുുുളുു
തോകുഡൗണിലുുബുദുുിമുടുുുനുുവതോജന
ങുുളുുകുുുംതോഗികളുുകുുുംസഹായവുമായി
ഇനു്ുമുതലുുഷീടാകുസിഎതുുുതമനു്ുമപനുുുി
തക.തക.ഹരലജഅറിയിചുുു.വിവിധതോഗ
ങുുളാലുുബുദുുിമുടുുുനുുഒറുുതപുുടു്ുകഴിയുനുുവ
രുുകുുുംവുദുുജനങുുളുുകുുുംമരുനുുുകളുുവാ
ങുുുനുുതിനംു അതപുുയുതമുു്ു എടുതുുവ
രുുകുു് ആശുരപതുികളിലുു തോകുനുുതിനംു
ഷീ ടാകുസിതസവനംപരുതോജനതപുുടുതുുാ
വുനുുതാതണനുുുംമപനുുുിവയുകുുമാകുുി.
തിരുവനനുുപുരം,തൊചുുി,തൊഴിതുകുടു

നഗരങുുളിലുു15കിതോമീറുുരുുചുറുുളവിലായി
രികുുുംഷീടാകുസിയുതടതസവനംതുടകുു
തുുിലുുലഭയുമാവുക.ഷീ ടാകുസി തസവനം
ആവരയുമുളുുവരുുതകപദുുുീകുതതൊളുുതസ
ുുുറിതലകുു്7306701200,7306701400എ
നുുീനമുുരുകളിലുുബനുുതപുുടണം.മരുനുുു
കളുുആവരയുമുളുുവരുു തൊളുുതസുുുറുമാ
യി ബനുുതപുുടുനുുതൊതോപുും തോകറുുുറു
തടകുറിപുുടികുടിഈതോഹബലുുനമുുരി
തലകുു്വാടുസാപുു്മുതഖനഅയചുുു തൊടു
കുുണം.
ബിരിഎലുുകാരുുഡുളുുവരുുകുു്പുരുുണമാ

യംുസൗജനയുമായിടുുായിരികുുുംഈതസവ
നംലഭയുമാകുുുക.മറുുുളുുവരിലുുനിനുുുംകി

തോമീറുുറിനുഅംഗീകുതനിരകുുിലുുനിനുുും
രകുതിഈടാകുുും.അതതസമയംഎരിഎ
ലുു വിഭാഗതുുിലുുതപുുടുുവരിലുുസാമുുതുുിക
മായിരിനുുാകുുംനിലുുകുുുനുുവരുുകുുുംസൗ
ജനയുതസവനംനലുുകംു.സൗജനയുതസവനം
നലുുകുനുുതിലുതടഷീടാകുസിഹപുഡവരുുമാ
രുുകുുുണുുാകുനുു തചലവു തജനുുഡരുു രാ
രുുകുുും,തലുുബലുുപടുാകുസംു(തൊളുുതസുുു
ര),ഷീടാകുസിഹപുഡവരുുമാരംുതചരുുനുുാകംു
വഹികുുുക.സുരകുുഉറപുുാകുുുനുുതിനായി
ഷീടാകുസിഹപുഡവരുുമാരുുകുു്ആവരയുമായ
സുരകുുാകിറുുുകളുുതിരുവനനുുപുരംനിം
സ്ആശുരപതുിനലുുകുതമനുുും മപനുുുി രറ
ഞുുു.

മത്്്യസത്്ഴിൊളികളക്്്
സഹായവം്വായപ്യം്
നലകണം:സക.വി.യതാമസ്
തകാചുുി:മതുുുയതുതുഴിലാളിക
ളകുുും മതുുുയതമഖലയില ര
ണിതയടുകുുുനുുഅനുബനുു
തൊഴിലാളികളകുുുംതകാവി
ഡു പരുതിസനുുിതരണംതച
യുുുനുുതിനുഅയുുായിരംരുര
സാമുുതുുിക സ
ഹായവംുരതിനാ
യിരംരുരരലിര
രഹിതവായരുയംു
അനുവേികുുണ
തമനുു്മുനതകപദുുു
മപനുുുി തപുോഫ.
തക.വി. തൊമസ്
സംസുുാന സര
കുുാരിതോടുആവ
രയുതപുുടുുു.
അടിസുുാന തമഖലയിതല

40ലകുുംതൊഴിലാളികളകുു്
സഹായംപരുഖയുാരിചുുിടുുുംഏറുു
വംുഅവരതഅനുഭവികുുു
നുു മതുുുയതുതുഴിലാളികതള
ഒഴിവാകുുിയതുതവേനാജനക
മാണ.ുമതുുുയതഫഡുസഹകര
ണ സംഘങുുളിലംു മതുുുയ
തൊഴിലാളിതകുുമനിധിതോ
രഡിലംുഅംഗതവുമുളുുതൊ

ഴിലാളികളകുുുംഹാരബറുക
ളിലംുതോടുുുകളിലംുവിരണ
നതമഖലയിലംു രീലിങു തഷ
ഡുകളിലംു മതുുുയ രീതീകര
ണപുുാനുുുുകളിലംുരണിതയടു
കുുുനുുവരകുുും സഹായം ന

ലകണം. ഇവതര
ലുുാംനിതയുവരുമാ
നകുുാരാണ.ു എ
ലുുാ വിഭാഗം തൊ
ഴിലാളികളകുുും
ഒതര തരതുുില
സഹായം നലകു
ണം.ഇകുുാരയുതുുി
ല തവരതിരിവു
രാടിലുു. ദുരിതം
എലുുാവരകുുും ഒ

തരതോതലയാതണനുു്തക.വി.
തൊമസ്പരുസത്ാവനയിലര
റഞുുു.
ജനധനഅകുുൗണുു് ഉളുു

വരകുു് തകപദുുു സരകുുാര പരു
ഖയുാരിചുുിടുുുളുു 1500 രുരയു
തട ധനസഹായം മതുുുയതൊ
ഴിലാളികളകുുുംനലകുണതമ
നുു്തക.വി.തൊമസ്തകപദുുുസ
രകുുാരിതോടാവരയുതപുുടുുു.

എെഎ്െ്െി
നിെമനം
കുതുുയന
കുറയുനുുു
നയുുഡലഹി:തകപദുുുസരവീ
സിലഏറുുവംുകുടുതലഉ
തേുോഗാരഥികളതൊഴിലതത
ടുനുുസുുുുാഫുതസലകുഷനക
മുുിഷന(എസഎ്സ്സി)പുുാ
റു്ുതോമിലുതടതോലിതനടു
നുുവരവനതൊതിലകുറ
ഞുുിരികുുുനുുു.2019-20വര
ഷംതകവലം14,000 ഉതേുോഗാ
രഥികളമാപതുമാണുഎസഎ്
സ്സിമുഖാനുുരംതോലിതന
ടിയത.ുഇതുകഴിഞുുനാലുവ
രഷതതുുകണകുുിലഏറുുവംു
കുറവാണ.ു
2014-15മുതലഇതുവതര

2,28,218തരരാണുകമുുീഷന
വഴിതോലിയിലപരുതവരിചുു
ത.ുതകപദുുുതൊഴിലവകുപുുുമ
പനുുുിഈയിതടരാരലതമനറി
ലസമരപുുിചുുകണകുുാണിത.ു
പരുുപു്ുബി,പരുുപു്ുസിതസത്ി
കകളിതലകുുാണുസുുുുാഫുതസ
ലകുുനുുകമുുിഷനുുപരുധാനമാ
യംുതതരതഞുുടുപു്ുനടതുുു
നുുത.ുവരുുഷാവരുുഷംബിരുേ
തലതുുിലുുനടകുുുനുുപഗുാതജുവ
റു്ുതലവലുുരരീകുു,ഹയരുു
തസകുുനുുഡറിതലതുുിലുുനട
തുുുനുുകംഹബനുുഡുഹയ
രുുതസകുുനുുഡറിരരീകുു,ര
തുുാംകുുാസ്തലതുുിലുുനട
തുുുനുുമളുുടുുിടാസ്കിങുസുുുുാ
ഫുരരീകുുഎനുുിവയിലുുല
കുുകുുണകുുിനുഉതേുയാഗാരഥി
കളാണുരതങുുടുകുുുനുുത.ു
ഇവയകുുുുപുറതമതകപദുുു

തസനകളിതലതൊൺുുസുുുുബി
ളുു,സബുഇനുുസ്തരകറുുുരുു,വി
വിധവകുപുുുകളിലുുതസുുുുതോ
പഗുാഫരുു,തസലകുുനുുതോസുുുുു
കളുുതുടങുുിയവയകുുുുംവ
രുുഷാവരുുഷംതതരതഞുുടുപുുു
നടതുുുനുുു.2019-20വരുുഷ
തുുിലുുയുണിയനുുരബുുികു
സരുുവീസ്കമുുീഷനുുവഴിതോ
ലിലഭിചുുതു4,300തരരുുകുുാ
ണ.ുഅസിസുുുുു്ുുതോതകുു
ഹരലറു്ു,തടകുനിഷയുനുുത
സത്ികകളിതലഒഴിവുകളുു
നികതുുുനുുതുതൊണു്ുതറ
യലുതവറിപകുുടു്ുതമു്ുുതോ
രുുഡുവഴിയുളുുനിയമനങുുളി
ലുുവരുുധനവുണു്ു.

തോട്്ങ്്ള്്ഭാഗികമായിത്റക്്ാന്്അന്മതി
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാന
തതുു തതയില, ഏലം, കാപുുി,
എണുുപുുന, കശുവണുുി തൊടുു
ങുുളുുകരുുരനനിയപനുുുണങുു
തോതട ഭാഗികമായി തുറകുുാ
നുുഅനുമതിനലുുകിസരുുകുുാ
രുുഉതുുരവായി.തോകുഡൗൺുു
പരുഖയുാരിചുുതിതന തുടരുുനുു്
തൊടുുങുുളംുഅടചുുതൊതടവിള
തവടുപുുുംസംഭരണവംുസംസ്
കരണവംു, ജലതസചനം ഉ
ളുുതപുുതടയുളുുസംരകുുണപരു
വരുുതുുനങുുളംുനിലചുുഗുരുത
രമായ സാഹചരയും കണകുുി
തലടുതുുാണുസരുുകുുാരുുഉതുു
രവ.ുനിലവിലുുലയങുുളിലുുതാ
മസികുുുനുുവരലുുാതത അയ
ലുുസംസുുാനങുുളിലുു നിനുുു
ളുുവരുു ഉളുുതപുുതട ആതരയംു
തൊടുുങുുളിലുു തോലികുു് നി
തോഗികുുാനുുരാടിതലുുനുുുംചീ
ഫുതസപകുടുുറിപുറതപുുടുവിചുുഉ
തുുരവിലുു വയുകുുമാകുുിയിടുുു
ണു്ു.

തതയില തൊളുനുു്
നുളുുാനംു അവ സംസ്കരി
കുുുനുുതിനുഫാകറുുുറികളുു പരു

വരുുതുുിപുുികുുാനംുമാപതുമാണു
അനുമതി. തൊളുനുു്നുളുുാ
നുുഅരഏകുുറിനുഒരുതൊഴി
ലാളിഎനുുനിലയിലുുമാപതുതമ
നിതോഗികുുാവ.ു തൊളുനുു്
തുകുുുനുു ഇടങുുളിലുു തൊഴി
ലാളികളുുതമുുിലുുഎടുുടിഅക
ലംരാലികുുണം.മസുുുുറിങുപു
രുുണമായംുഒഴിവാകുുണം.ഫാ
കുുറിയിലുുനിനു്ുതതയിലതവയ
രുുഹൗസിതലകുു് തൊണുുുതോ
കുനുുതിനു മാപതുമായി വാഹ
നംഉരതോഗികുുാനംുഅനുമ
തിയുണു്ു.

ഏലതുതുടുുങുുളിലുു
ജലതസചനവംു അതയുാവരയു
കീടനാരിനിപരുതോഗവംുനട
തുുാം.ഇതിനായിഒരുഏകുുറി
ലുു ഒരുതൊഴിലാളിതയമാപതു
തമ നിതോഗികുുാവ.ു കാപുുി
തൊടുുങുുളിലുുജലതസചനതുുി
നംു കീടനാരിനി പരുതോഗ
തുുിനുമാണുഅനുമതി.എണുു
പുുനകുരുവിളതവടുകുുുകയംു
തൊടുുങുുളുുകുുകതുുുളുു ഫാ
കറുുുറികളിലുുമാപതുംസംസ്കരി
കുുുകയംുതചയുുാം.ഇതിനായി

15ഏകുുറിനുനാലുതൊഴിലാ
ളികളുുഎനുുനിലയിലുുമാപതു
തമനിതോഗികുുാവ.ു

കശുവണുുിതരഖരികുുുക
യംുഅവയാരുുഡുകളിലുുഎ
തുുികുുുകയംു തചയുുാം. ഒരു
തഹകറുുുരുുസുുലതുു്ഒരുതൊ
ഴിലാളി എനുു നിലയിലുു നി
തോഗികുുാം.പഗുാമുുുവിളതവടു
പുുിനുഒരുഏകുുറിനുമുനു്ുതൊ

ഴിലാളികതളവീതംനിതോഗി
കുുാം. ഈ നിരതേരങുുളംു
തൊവിഡു19പരുതിതോധവുമാ
യിബനുുതപുുടുു്സംസുുാനസ
രുുകുുാരുു പുറതപുുടുവിചുു സുര
കുുാമാനേണുുങുുളംുകരുുരന
മായിരാലിചുുുതൊണുുുമാപതുതമ
തൊടുുങുുളുു പരുവരുുതുുിപുുികുുാ
നുുരാടുളുുുഎനുു്ചീഫുതസ
പകുടുുറി ഉതുുരവിലുു വയുകുുമാ

കുുി.
സരുുകുുാരുുഉതുുരവി

നംുതൊവിഡു19പരുതിതോധ
മാരുുഗനിരതേരങുുളുുകുുുംവിരു
ദുുമായിപരുവരുുതുുികുുുനുുതൊ
ടുുങുുളുതട പരുവരുുതുുനം നി
രുുതുുിതവപുുികുുുതമനു്ുചീഫുഇ
നുുസ്തരകറുുുരുുഓഫുപുുാതുുുഷ
നുുസ്ആരുു. പരുതോദുഅറിയി
ചുുു.

38തസത്ികളിസെ
വിജ്്ാപനംമാറ്്ിവച്്്
തിരുവനനുുപുരം: തുലുകുു് ര
ഞുുായതുു് തസപകുടുുറി, തോലീ
സ്തോറനുുസികുുിലുുസയുുുി
ഫികുഓഫിസരുുതുടങുുി38ത
സത്ികകളിതലകുുുളുുപുതിയ
വിജുുാരനം തതകുാലതതുു
കു്ുമാറുുിവയകുുുാനുുരിഎസ്സി
തീരുമാനിചുുു.
തൊവിഡു പരുതിതോധതുുി

തുുുഭാഗമായിഓഫിസുകളുുകു്ു
അവധി പരുഖയുാരിചുുതു രരിഗ
ണിചുുാണു വിജുുാരനം നീടുുി
വയകുുുുനുുത.ു ഉതേുയാഗാരുുഥിക
ളുുകുു് അതരകുുികുുുനുുതിനു
ണുുാകുനുുബുദുുിമുടുുുകളംുക
മുുിഷനുു കണകുുിതലടുതുുു.
ഈ വിജുുാരനങുുളുുഏപരുി
ലുുഅവസാനം പരുസിദുുീകരി

കുുാനാണുസാധയുത.
തലുുകു്ുരഞുുായതു്ുതസപകു

ടുുറികുു് റാങുു് രടുുിക നിലവിലു
ണു്ു.തമയു28നുമുനുുുവരുുഷകാ
ലാവധിപുരുുതുുിയാകംു.ഇതു
വതര75തരരുുകുു്നിയമനശു
രാരുുരലഭിചുുിടുുുണു്ു.2014തലവി
ജുുാരനംഅനുസരിചുുുളുുറാ
ങു്ുരടുുികയാണുനിലവിലുളുുത.ു
നിലവിലുുഒഴിവുകളുുറിതപുു

രുുടുു്തചയതുിടുുിലുു.പരുതീകുുിതഒ
ഴിവുകളുു കണകുുാകുുിയാണു
വിജുുാരനം തയാറാകുുുനുു
ത.ു ബതോളജി, ഫിസികുസ,്
തകമിസപ്ടുി വിഭാഗങുുളിലായി
സയുുുിഫികുഓഫിസറുതട38
ഒഴിവുകളുുറിതപുുരുുടുു്തചയതുി
ടുുുണു്ു.

കാസർ്്യോട്്്കവ്ങ്്്കളക്്്്അജ്്ാതയോേം
ദീപുമറുുപുുളുുി
കാസരുുതഗാഡ:ു  തകാവിഡു 19
തരാഗം ഭീതിയിലുു വലയുനുു
കാസരുുതഗാടു്ുകവുങുുുകളുുഅ
ജുുാതതരാഗംബാധിചു്ുനരി
കുുുനുുു.
കഴിഞുുമഴകുുാലതു്ുമഹാ

ളിഅടകുുമുളുു തരാഗംമുലം
കവുങു്ുനഷുുതപുുടുുകരുുഷകരുുന
ഷുുരരിഹാരതുുിനായികാതുുു
നിലുുകുുുനുുതിനിടയിലാണുവീ
ണുുും കവുങുുുകളുുകുു് നാരം
തനരിടുനുുത.ു
കഴിഞുു മഴകുുാലതുുുണുുാ

യമഹാളിതരാഗതുുിനുകരുുഷ
കരുുമരുനുു്തളിചുുിരുനുുു.ചില
കരുുഷകരുുരണു്ുതവണയംുമറുുു
ചിലരുുഅഞുുുതവണവതരയംു
മരുനു്ുതളിചുുു.അനു്ുമരുനു്ുത
ളിചുു്രകുുതപുുടുു മരങുുളുമുണുു്.

ആമരങുുളുുഉളുുപുുതടയാണുഇ
തപുാുളുുനരികുുുനുുതതനുുാണു
കരുുഷകരുുരറയുനുുത.ു
ആേയുംഓലകളുുമഞുുനിറ

തുുിലാവുകയംുരിനുുിടുവാടുു
ലുുസംഭവിചുു്മുകളുുഭാഗംനി
ലംതരാതുുുകയംുതചയുുും.കു
റഞുുതുആറുവരുുഷതതുുരരി
ചരണതുുിലുതടയാണുഒരുക
വുങുുിലുു നിനുുും വിളവു ലഭി

കുുുനുുത.ു ഒരുവരുുഷംഒരു മര
തുുിതുുുചിലവു100മുതലുു300
രുരവതരയാണ.ുതവളുുവംുവ
ളവംുനനുുായിടുു്ലഭിചുുാലുുഅ
ഞുു് വരുുഷതുുിലുു തതനുു കാ
യകുുുുനുു കവുങുുുകളുമുണുു്.
ഇങുുതന വളരുുതുുുനുു മരങുു
ളാണു തരാഗങുുളുുമുലംനരി
കുുുനുുത.ു
അതിരുുതുുി പരുതേരങുുളി

തലനീരുുചുുാലുു,തരരഡാല,കി
ളിംഗാരുു, ഏണിയരുുപുു്, തന
ലുുകുു, കാടുുുകുതകു,ു ഏതുുടു
കുു,കിനുുിംഗാരുു,വാണിനഗരുു,
സവുരുുഗ,തഷണിഎനുുിവിടങുു
ളിലാണുകവുങുുുകളുുനരിചുുു
തകാണുുിരികുുുനുുത.ുഏകുുരുുക
ണകുുിനുതതാടുുങുുളിതലകവു
ങുുുകളാണുനരിചുുുതകാണുുിരി
കുുുനുുത.ു

ഓഫിസുകളിൽ
അതയുാവശയുകുുാർ
മതിയെനു്ു
ചീഫുയെകകുടുുറി
തിരുവനനുുപുരം:തൊവിഡ1ു9
പരുതിതോധ പരുവരതുുനങുുളി
ലഅടിയനുുരതസവനംആവ
രയുമിലുുാതുുവിവിധവകുപുുുക
ളതസപകുതടുുറിയറുുിലംുമറുുുഓ
ഫിസുകളിലംുതോകുു്ഡൗൺ
കാലയളവിലഹേനംേിനപരുവ
രതുുനങുുളകുു്ജീവനകുുാതര
നിതോഗികുുരുതതനുു് ചീഫു
തസപകുടുുറിതോംതോസ്നിരതേ
രിചുുു.
അവരയുതസവനമായി പരു

ഖയുാരിചുുിടുുുളുുവകുപുുുകളഒഴി
തകയുളുുവരജീവനകുുാതരവ
രകു്ു-അറു്ു-തോംവയുവസുുയി
ലഉരതോഗതപുുടുതുുണം.

യോകഡ്ൗൺ:പാഴസ്ല
സർവീസിന്അന്മതി
തിരുവനനുുപുരം:തോകു്ുഡൗ
ൺ കാലയളവില അവരയുവ
സത്ുകുുളുതട വിതരണതുുി
നായിഇ-തൊതമഴുസ്തസവന
ങുുളപരുവരതുുികുുുനുുതിനുത
ടസമിതലുുനുു് ചീഫു തസപകുടുുറി
തോംതോസ്അറിയിചുുു.ഇതി
നായിരാഴുസലസരവീസുക
ളകു്ുസംസുുാനതു്ുപരുവരതുു
നതുുിനുതടസമിതലുുനു്ുവയുകുു
തവരുതുുിസരകുുാരഉതുുര
വിറകുുി.
രാഴുസല സരവീസുകള

പരുവരതുുികുുാതുുതിനാല

ഓൺഹലന വഴി ഓരഡര
നലകുനുു അവരയുവസത്ു
കുുളായ ഭകുുണസാമപഗുിക
ള, ഫാരമസയുുടുുികുുല - തമ
ഡികുുലഉതരുനുുങുുള,ജീവ
ന രകുുാ ഔഷധങുുള എ
നുുിവയുതട വിതരണതതുു
ബാധികുുുനുുുണു്ു.അതുതൊ
ണു്ുതോകു്ുഡൗൺകാലയള
വിലംുഅവരയുവസത്ുകുുളു
തടവിതരണതുുിനായിരാഴു
സലസരവീസുകളകുു്പരുവ
രതുുികുുാവുനുുതാതണനു്ു
സരകുുാരവയുകുുമാകുുി.

വയോജനങ്്ള്്ക്്്സഹായത്്ിന്
സീനിയർസിറ്്ിസൺസസല്്
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാനതതുു തൊ
വിഡ1ു9സാഹചരയുതുുിലുുഹഹ റിസ്കി
ലുളുു60വയസിനുമുകളിലുുപരുായമുളുുവ
രുുകുു് പരുതതുയക പരുദുുയംു രരിചരണവംു
ആവരയുമാതണനുുുംഇതിനായിഎലുുാജി
ലുുകളിലംു സീനിയര സിറുുിസൺ തസല
ആരംഭിചുുതായംു ആതോഗയു മപനുുുി തക.
തക.ഹരലജ.
മറു്ുഅസുഖങുുളുുകു്ുമരുനുുുകഴികുുുനുു

വരംുരവുാസതൊരസംബനുുമായഅസു
ഖമുളുുവരംുപരുതതുയകംപരുദുുികുുണം.അ
വരുുഒരുകാരണവരാലംുമറുുുളുുവരുമായി
ബനുുതപുുടാനുുരാടിലുു.തോകതതുുമുുാടംു
ഏറുുവുമധികംഅതയുാഹിതംസംഭവിചുുിരി
കുുുനുുതുഇതുുരതുുിലുളുുആളുുകുുാരിലാ
ണ.ുതകരളതുുിലുുഏതാണു്ു1.60ലകുുതുുി
ലധികംആളുുകുുാരുുവീടുകളിലുുനിരീകുു
ണതുുിലാണ.ുഇതുുരതുുിലുുകഴിയുനുുവ
രുതടവീടുകളിലുുപരുായമായവരുുഉതണുുങുുി
ലുുഅവതരപരുതതുയകംപരുദുുികുുണം.ഇവ
രുമായിയാതൊരുവിധതുുിലംുസമുുരുുകുു
തുുിലുുഏരുുതപുുടാനുുരാടിലുു.
തകരളതുുിലുുഇതുതോതലരണുു്ലകുു

തുതുളംവതോജനങുുളുുവീടുകളിലുുഒറുു

യകുു്ുതാമസികുുുനുുതായംുകതണുുതുുിയി
ടുുുണു്ു.ഇതുുരതുുിലുുതാമസികുുുനുുവരുതട
ബുദുുിമുടുുുകളുുരലതപുുഴംുപുറംതോകം
അറിതുഞുനുുുവരിലുു.ഇതതലുുാംമുനുുിലുു
കണുുാണു സാമുഹയുനീതി വകുപുു്, വനി
താ-രിശുവികസനവകുപു്ുഎനുുിവസം
യുകുുമായിരദുുതികളുുനടപുുിലാകുുിവരു
നുുതതനുുുംമപനുുുിവയുകുുമാകുുി.
സംസുുാനതതുു55ലകുുതുതുളംവരു

നുുവതോജനങുുതളഒരാഴചുയകുുുുളുുിലുു
ആംഗനവാടിജീവനകുുാരുുതോണിലുതട
ബനുുതപുുടംു.ആംഗനവാടിപരുവരുുതുുകരുു
ഓതോരുതുുരുമായിബനുുതപുുടു്ുമരുനുുുക
ള,ഭകുുണം,മറുു്എതനുുങുുിലംുആവരയു
ങുുളുതുടുഎനുു്കതണുുതുുും.മരുനുുുക
ളുുലഭികുുാനുുബുദുുിമുടുുുതണുുങുുിലുുതൊടുു
ടുതുുപരുാഥമികആതോഗയുതകപദുുുങുുളിലുു
നിനുുും,ഭകുുണംലഭികുുാനുുബുദുുിമുടുുാ
തണങുുിലുു തൊടുുടുതുുകമുുുയുണിറുുികിചുു
നിലുുനിനുുുംഎതുുികുുാനുളുുനിരുുതേരം
നലുുകിയിടുുുണു്ു.എലുുാജിലുുകളിലംുആരം
ഭിചുുസീനിയരുുസിറുുിസൺുുതസലുുിനുജിലുുാ
സാമുഹയുനീതിഓഫീസരുുമാര,തപുരാതബഷ
നുുഓഫീസരുുമാരുു,തടകുനികുുലുുഅസിസുുുു

നുുസ,്ഐസിഡിഎസ്തപുരാപഗുാംഓഫീസ
രുുഎനുുിവരാണുതനതുതവുംനലുുകുനുുത.ു
സനുുദുുസംഘടനകളുതടകീഴിലുു 604

വുദുുസേനങുുളിലംുസരുുകുുാരിതുുുകീഴി
ലുു 16 വുദുുസേനങുുളിലംു ഉളുുതപുുതട
22,000തുതുളം വതോജനങുുളുു താമസി
കുുുനുുുണു്ു.ഇവരുുകു്ുആയിരംരുരയുതടഭ
കുുണസാധനങുുളുു അടങുുിയ കിറുു് ന
ലുുകുനുുതു സരുുകുുാരിതുുു രരിഗണനയി
ലാണ.ുകുടാതതഓതോതോമിലംുനടകുുു
നുുഹേനംേിനകാരയുങുുളുുഅതനുവഷികുുു
നുുതിനുരണു്ുഐസിഡിഎസ്സുപുുരുുഹവ
സരുുമാരുുകുു് ചുമതല നലുുകിയിടുുുണുു്.  വ
തോമിപതും രദുുതിയുതട ഭാഗമായി സം
സുുാനതു്ു97വതോമിപതുംതകപദുുുങുുളാണു
പരുവരുുതുുികുുുനുുത.ുഇതപുുഴതതുുസാഹച
രയുതുുിലുുവതോജനങുുളുുഒതുുുകുടുനുുതു
ആരാസയുമലുുാതുുതിനാലുു അവരുുകുുാവ
രയുമുളുുമരുനുുുകളുുവീടുുിലുുഎതുുിചുുുവരു
നുുു.ആരുുതകുുങുുിലംുമരുനുുുകിടുുാതുുസാ
ഹചരയുംഉതണുുങുുിലുുഅതുഐസിഡിഎസ്
സുപുുരുുഹവസരുുമാതരതോ ആംഗനവാടി
പരുവരുുതുുകതരതോ അറിയിതകുുണുുതാ
തണനുുുംമപനുുുിഅറിയിചുുു.
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ലക്ബോ:ഐേിഎല്്നടക്്്ബോഎന്്തിബനക്്ാള്്ഇബപ്്ള്്പേ്ധാ
നംലക്്ക്്ണക്്ിന്ആള്കള്ലടജീവനാലണന്്്ഇന്്്യന്്പക്ിക്്റ്്്
താരംസ്ബരഷ്ലറയ്ന.ഐേിഎല്്ിനായിനമ്ക്്്കാത്്ിരിക്്ാം.
കാരണംഇബപ്്ള്്അതിബനക്്ാള്്പേ്ധാനംജനങ്്ള്ലടജീവനാണ.്
ബോക്്്ഡൗണ്്കാലത്്്സര്്ക്്ാര്്നിര്്ബദേിച്്മാര്്ഗനിര്്ബദേങ്്ള്്
ോലിലച്്ങ്്ില്്അതിലന്്്ഭവിഷയ്ത്്്നമ്്ള്്തലന്്അന്ഭവിബക്്
ണ്്ിവരം്.ജീവിതവം്സാഹചരയ്ങ്്ളം്ലമച്്ലപ്്ട്ബപ്്ള്്തീര്്ച്്യാ
യം്നമ്ക്്്ഐേിഎല്്ിലനക്്്റിച്്്ചിന്്ിക്്ാം.ഇബപ്്ള്്നിരവധി
യാള്കളാണ്വവറസ്ബോഗരാധമ്ലംമരിച്്്ലൊണ്്ിരിക്്്ന്്ത.്
അവര്ലടജീവന്്രക്്ിക്്്കഎന്്താണ്പേ്ധാനം-ഐേിഎല്്ില്്

ലചവന്്സ്പ്്ര്്കിംഗിസിന്്്താരംലറയ്നേറഞ്്്.ബോക്്്ലൌ
ണ്്കാലംജീവിതത്്ില്്പ്തിയകാഴച്പ്്ാട്കള്്സമ്്ാനിച്്്ലവ
ന്്്ംലറയ്നേറഞ്്്.ഇബപ്്ള്്മ്ന്്്ബനരലത്്ഭക്്ണംമാപത്മാണ്
ഏറ്്വം്പേ്ധാനം.
അവിലടനിങ്്ള്ലടവീടിലന്്്വലിപ്്ബോകാറിലന്്്വലിപ്്ബോഒന്്്ം
വിഷയബമഅല്്.നിങ്്ളം്നിങ്്ള്ലടവീട്്ിലലബോലിക്്ാരം്എല്്ാം
ഇബപ്്ള്്ഒബരകാരയ്ംതലന്്യാണ്ലചയ്്്ന്്ത.്ബോസ്്്്ല്്കാലംമ്ത
ബലഞാന്്ോചകംലചയ്്ാറ്ണ്്്.ഇബപ്്ള്്ഭാരയ്രണ്്ാമലത്്ക്ഞ്്ി
ന്ജന്്മംനല്്കിയബേഷമ്ള്്വിപേ്മത്്ിലാണ.്അത്ലൊണ്്്ത
ലന്്വീട്്ിലലോചകംഞാന്്ആസവ്ദിച്്്ലചയ്്്ന്്്-ലറയ്നേറഞ്്്.

നൊഗോണ ആശപ്തര്ിയായ മാറക്്ാെ ഗറ്്്്ഡിയം, തബ്സീല ജ വ ഹ ർ്്ലാ ല്് നെ ഹ് റ ്സ് ഗറ് ്ഡി യം, െയ് ്ഡ ല്്ഹി എ ഡജ്ബ്ാ റ്്്് ണ്്, ബ ർ്്മി ങഹ്ാം

സറ്്്്ഡിയങ്്ള്്കൊസോണആശ്പതര്ികള്്
ലണ്്ന്്:ബോകലത്്ലൊബോണരാധപഗ്സിക്്്
ബപ്്ള്്ബോകലമമ്്ാട്മ്ള്്ജനങ്്ള്്േരിപഭ്ാന്്ി
യിലാണ.്വികസിലതരാജയ്ങ്്ളിബലതടകതക്ംആ
ബോഗയ്സംവിധാനങ്്ള്്ലൊവിഡ്19ന്മ്ന്്ില്്
േകച്്്നില്്ക്്്ന്്്.ആശ്േപത്ികളില്്ബോഗികലള
ോര്്പ്്ിക്്ാന്ള്്സ്്ാനം തികയാലത വര്ന്്്.
ഈ സാഹചരയ്ത്്ില്് കളിയാരവങ്്ലോഴിഞ്്
ബസ്്്്ഡിയങ്്ള്്ലൊവിഡ്പേ്തിബോധബകപദ്്്ങ്്ളാ
യിമാറ്കയാണ.്ചിലര്്സ്ബറ്്ഡിയങ്്ളില്്ആശ്
േപത്ിസൗകരയ്ങ്്ലോര്ക്്്ന്്്.മറ്്്ചിലബസ്്്്ഡിയ
ങ്്ള്്ആബോഗയ്പേ്വര്്ത്്കര്ലടകയ്ാമ്്്കളാക്
ന്്്.അത്്രത്്ില്്ലൊവിഡ്പേ്തിബോധത്്ിനാ
യിനിലലൊള്്്ന്്സ്ബറ്്ഡിയങ്്ലളഅറിയാം..

മാറകുുാന,പുബസീലുു
ബോകഫ്ടബ്ോളിലന്്് കളില്ത്ട്്ിലലന്്റിയ

ലപ്്ട്ന്് പര്സീലിലല മാറക്്ാന ബസ്്്്ഡിയം താ
ല്്ക്്ാലികആശ്േപത്ിയായി.രാജയ്ത്്്വിവിധബമ
ഖലകളിലായിലൊബോണരാധിതര്ലടഎണ്്ംവ
ര്്ധിച്്താണ്മാറക്്ാനലയആശ്േപത്ിയാക്്ാന്്
അധിക്തലരനിര്്രന്്ിതരാക്്ിയത.്വവദയ്്തി
യം്ലവള്്വം്അടക്്ംഎല്്ാസൗകരയ്ങ്്ള്മ്ള്്
ബസ്്്്ഡിയത്്ിലന്്്കാര്്ോര്്ക്്ിംഗ്പേ്ബദേമടക്്ം
ആയിരക്്ണക്്ിന്ബോഗികലളകിടത്്ാന്്ോക
ത്്ിന്സജ്്മാക്്ികഴിഞ്്്.നിലവില്്പര്സീലി
ലലപേ്മ്ഖതാരങ്്ളടക്്ംലൊബോണപേ്തിബോധ
പേ്വര്്ത്്നങ്്ള്്ക്്ായിസാമ്്ത്്ികസഹായവം്
പേ്ാബദേിക ഭരണക്ടങ്്ള്്ക്്് നല്്കിക്്ഴി
ഞ്്്.സര്്ക്്ാര്്കണക്്ന്സരിച്്്ലൊബോണരാ
ധിതര്്പര്സീലില്്3200കടന്്്.മരണസംഖയ്ന്റി
നട്ലത്്ത്്ിനില്്ക്്്കയ്മാണ.്റിബോയിലലമാ
രക്്ാന ബസ്്്്ഡിയം 2014 െിെ ബോകകപ്്ിലന്്്
വെനലിനം്2016ലലഒളിമ്്ികസ്ിലന്്്സമാേന
േരിോടിയം്അരബങ്്റിയവിോലമായഫ്ടബ്ോ
ള്്ബസ്്്്ഡിയമാണ.്1950ലാണ്ബസ്്്്ഡിയംഉദഘ്ാട
നംലചയ്്ലപ്്ട്്ത.്വവറസ്രാധിതര്ലടഎണ്്ം
ക്തിച്്്യര്ന്്സാഹചരയ്ത്്ില്്ക്ട്തല്്ലമഡി
ക്്ല്്സംവിധാനങ്്ള്് ഒര്ക്്്ന്്തിലന്്് ഭാഗമാ
യാണ് ബസ്്്്ഡിയം താല്്ക്്ാലികആശ്േപത്ിയാ
ക്്ി വികസിപ്്ിക്്ാന്് തീര്മാനിച്്ത.് മാറക്്ാന
യക്്്്പ്റലമസാബോബോബോയിലലേക്്ാംബ്

ബസ്്്്ഡിയവം്പര്സീലിയയിലലമാലനഗരിഞ്്ബസ്്്്
ഡിയവം്ആശ്േപത്ികളാക്്ിമാറ്്ിയിര്ന്്്.

േവഹരുുലാലുുകനഹ്റുസ്ജുറുഡിയം,
നുയുഡലുുഹി
നയ്ഡ്ല്്ഹിയിലല ജവഹര്്ലാല്് ലനഹറ്് ബസ്്്്

ഡിയം ലൊബോണരാധിതര്്ക്്്ള്് നിരീക്്ണ
ബകപദ്്്മാക്്ിമാറ്്്ം.ഇതിനായിബസ്്്്ഡിയംസര്്ക്്ാ
രിലന്്്വകമാറ്ന്്തായിസ്ബോര്്ട്സ്അബോറിറ്്ി
ഓഫ് ഇന്്്യ(സായി)അറിയിച്്്. ആവേയ്ലമങ്്ില്്
ബസ്്്്ഡിയംഉേബോഗലപ്്ട്ത്്ണലമന്്്ജില്്ാമജി
സബ്പ്ടറ്്്നിര്്ബദ്്േിച്്ിര്ന്്്.സായിയ്ലടകീഴില്ള്്
സൗകരയ്ങ്്ള്്ലൊബോണലയബനരിടാന്ള്്പേ്തി
ബോധപേ്വര്്ത്്നങ്്ള്്ക്്ായിേരമാവധിഉേബോ
ഗലപ്്ട്ത്്്ലമന്്്ബകപദ്്്കായികമപന്്്ാലയംബനര
ലത്്തലന്്അറിയിച്്ിര്ന്്്.ഇതിന്ള്്സാദ്്്യത
കള്്േരിബോധിച്്്വരികയാലണന്്്മാര്്ച്്്22ന്മ
പന്്്ാലയം വയ്ക്്മാക്്ിയിര്ന്്്.ഈ സാഹചരയ്
ത്്ിലാണ്ലനഹറ്്ബസ്്്്ഡിയംവിട്്്നല്്ക്ന്്താ
യിസായിഅറിയിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്

ജോരുുഡുസ്,ലണുുൻുു
ബൊവിഡ്-19വയ്ാേിക്്്ന്്സാഹചരയ്ത്്ില്്,

ബോര്്ഡസ്്പക്ിക്്റ്്്പഗ്ൗണ്്്ആശ്േപത്ിജീവനക്്ാ
ര്ലടോര്്ക്്ിംഗിനായിവിട്്്നല്്കാന്്തീര്മാനി
ച്്്.ബോര്്ഡ്സ്ബസ്്്്ഡിയത്്ിലന്്്ഉടമസ്്രായബമ
രിലബോണ്്പക്ിക്്റ്്്ക്്രാണ്(എംസിസി)ഇക്്ാ
രയ്ംതീര്മാനിച്്ത.്ലണ്്നിലലലവല്്ിംഗട്ണ്്ആശ്
േപത്ി ജീവനക്്ാര്്ക്്് ോര്്ക്്ിങ്്ിനായം് ജീവന
ക്്ാര്ലട സാധനങ്്ള്് സ്ക്്ിക്്്ന്്തിനായം്
ബസ്്്്ഡിയം്വിട്്്നല്്ക്ലമന്്്എംസിസിേപത്ക്റി
പ്്ില്്അറിയിച്്്.

ബിലുുിേീൻുുെിങു,നാഷണലുുകെനുുീസ്
കസനുുുരുുനുയുജോരുുകുു്
അബമരിക്്യില്്ലൊബോണവവറസ്വയ്ാേനം

നിയപന്്്ണാതീതമായിത്ടര്ന്്തിനിലട,യ്എസ്
ഓപ്്ണ്്ലടന്്ിസിലന്്്സ്്ിരംബവദിയായരില്്ിജീ
ന്്കിങ്നാഷണല്്ലടന്്ിസ്ലസന്്്റിലന്്്ഒര്ഭാ

ഗം താല്്ക്്ാലികആശ്േപത്ിയാക്്ി മാറ്്ി.  യ്
വണറ്്ഡ്ബസ്്്്റ്്്സ്ലടന്്ിസ്അബോസിബയഷനാ
ണ്(യ്എസട്ിഎ)ഇക്്ാരയ്ംഅറിയിച്്ത.്യ്എസി
ല്്മാപത്ംബൊവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്വര്ലടഎണ്്ംര
ണ്്്ലക്്ബത്്ളലമത്്ിയബോലടആശ്േപത്ികള്്
ഉള്്ലപ്്ലട നിറഞ്്്കവിയ്കയാണ.്ബകരളബത്്
ക്്ാള്്ക്റവ്ജനങ്്ള്ള്്നയ്്ബോര്്ക്്്സംസ്്ാന
ത്്്മാപത്ംഇത്വലരആയിരത്്ിലധികംബേര്്മരി
ച്്്.രണ്്ാഴച്ക്ടിേിന്്ിട്ബപ്്ള്്രാജയ്ത്്്ഒര്ല
ക്്ംബേലരങ്്ിലം്മരിബച്്ക്്ാലമന്്്മ്ന്്റിയിപ്്്ന
ല്്കിയയ്എസ്പേ്സിഡന്്്്ബോണള്്ഡ്പട്ംപ്സാ
മ്ഹികഅകലകാലയളവ്ഏപേ്ില്്30വലരനീട്്ി
യിര്ന്്്.
ബോഗികള്ലടഎണ്്ംക്ട്കയം്സൗകരയ്ങ്്ള്്

അേരയ്ാപത്മാവ്കയം്ലചയത്ബോലടയാണ്വി
ഖയ്ാതമായയ്എസ്ഓപ്്ണ്്ബവദിആശ്േപത്ിയാ
ക്്ിമാറ്്്ന്്ത.്350ലരഡ്കള്ള്്ആശ്േപത്ിയാ
കം്ഇവിലടതയാറാക്്്ക.ബവദിയിലലഇന്്ബോര്്

ലടന്്ിസ്സംവിധാനംആശ്േപത്ിയാക്്ിര്ോന്്
രലപ്്ട്ത്്ാന്ള്്നടേടികള്്ക്്്ഇന്്്ത്ടക്്മാ
ക്ലമന്്്ബവദിയ്ലടഉടമസ്്രായയ്എസ്ലടന്്ി
സ്അബോസിബയഷന്്വക്്ാവ്പക്ിസ്വിഡ്ലമയ
ര്്അറിയിച്്്.

എഡുജുബാസുുുുൺുു,ബരുുമിങുഹാം
ഏകദിനചരിപത്ത്്ിലലഏറ്്വം്ആബവേകരമാ

യമത്്രങ്്ളിലോന്്ായ1999ഏകദിനബോകക
പ്്ിലലഓസ്ബപ്ടലിയ-ദക്്ിണാപെ്ിക്്ലസമിബോരാ
ട്്ത്്ിന്ബവദിയായഇംഗ്്ണ്്ിലലഎഡജ്ര്ാസ്്്്ണ്്
പക്ിക്്റ്്് പഗ്ൗണ്്്ംഇനിലൊവിഡ്േരിബോധനാ
ബകപദ്്്ം.വാര്്വിക്ലഷയര്്കൗണ്്ിപക്ിക്്റ്്്ക്്ബ്്ാ
ണ്എഡജ്ര്ാസ്്്്ണ്്പക്ിക്്റ്്്ലപ്ഗൗണ്്്ലൊവിഡ്
േരിബോധനാബകപദ്്്മാക്്്ന്്തിനായിപര്ിട്്നിലല
ആബോഗയ്മപന്്്ാലയത്്ിന(്നാഷണല്് ലഹല്്ത്്്
സര്്വീസസ)്വിട്്്ലൊട്ത്്ത.്

ബസ്്്്ഡിയത്്ിലലകാര്്ോര്്ക്്ിംഗ്ബകപദ്്്ത്്ിലാ
വം്രര്്മിങഹ്ാമിലം്േടിഞ്്ാറന്്മിഡ്ലാന്്ഡി
ലം്ലൊവിഡ്19പേ്തിബോധപേ്വര്്ത്്നങ്്ളില്്
ഏര്്ലപ്്ട്്ിരിക്്്ന്്ആബോഗയ്പേ്വര്്ത്്കലരലൊ
വിഡ്േരിബോധനകള്്ക്്്വിബധയമാക്്്ക.ബനര
ലത്് ചരിപത്പേ്സിദ്്മായ ബോര്്ഡ്സ് പക്ിക്്റ്്്
ലപ്ഗൗണ്്്ആബോഗയ്പേ്വര്്ത്്കര്ലടവാഹനങ്്ള്്
ോര്്ക്്് ലചയ്്്ന്്തിനം് ഉേകരണങ്്ള്് ബറ്്്്ര്്
ലചയ്്്ന്്തിന്മായിമാര്്ലിബോണ്്പക്ിക്്റ്്്ക്്ബ്്്
വിട്്്ലൊട്ത്്ിര്ന്്്.
സാന്്്ിയാബോരര്്ണാബ,് മാപഡ്ിഡറ്യല്് മാ

പഡ്ിഡ്ഫ്ട്ബോള്്ക്്ബ്്ിലന്്്ബോംപഗ്ൗണ്്ായസാ
ന്്്ിയാബോ രര്്ണാബ് സ്ബറ്്ഡിയം ലൊബോണ
വയ്ാേനത്്ിലന്്്േശ്്ാത്്ലത്്ില്്ലമഡിക്്ല്്ഉ
േകരണങ്്ള്ലടബോഡൗണാക്്ിമാറ്്ാന്്തീര്മാ
നം.ഇറ്്ലികഴിഞ്്ാല്്ബോകത്്്ഏറ്്വം്ക്ട്ത
ല്്ലൊബോണമരണംഉണ്്ായരാജയ്മാണ്സ്ലേ
യിന്്.

സാന്്്ിയാഗോ ബർണാബ ്ഗറ്്്്ഡിയം രില്്ിജീന്്കിങ,്നാഷണല്്ലടന്്ീസ്ലസന്്്ര്്നയ്്ബോര്്ക്്്

കാ യി ക താ ര ങ്് ൾ്്ക്്് ഏ ലറ 
ലെ യ്്ാ ന് ല്ട് ന്്് പ്േ ധാ െ മ പ്ത്്ി

ജോവിഡു19:പുരധാനമപുതുുിയുമായുളുുവീഡിജോജോൺപുരൻസ്
അനുഭവംരങുുുവചുു്അഞുജുജോബിജോരജു

സി.കെ.രാജേഷ്കുമാരുു
ലൊച്്ി:കായികതാരങ്്ള്്ഇന്്്യയ്ലടമ്ഖ
മാണ.്നിങ്്ള്ലടഓബോവാക്്്കളം് രാ
ജയ്ംസാക്തംവീക്്ിക്്്ം.അത്ലൊണ്്്
ലൊവിഡ്19ബോധവതക്രണത്്ില്്ഓ
ബോര്ത്്രം്ഭാഗമാകണലമന്്് പേ്ധാനമ

പന്്്ിവീഡിബോബൊണ്്പെ്ന്്സില്ലടഅഭയ്
ര്്ഥിച്്തായിഅഞജ്്ബോരിബോര്്ജ്ലമ
ലപ്ടാവാര്്ത്്ബോട്േറഞ്്്.
രാജയ്ംവലിയഒര്പേ്തിസന്്ിബനരിട്ക
യാണ.്രാജയ്ംമാപത്മല്്,ബോകംമ്ഴ്വന്്.ന
ബമ്്ക്്ാള്് വികസിത രാജയ്ങ്്ള്് ബോലം്
ഈബോഗത്്ിന്മ്ന്്ില്്േകച്്്നില്്ക്്്
കയാണ.്അവലോലക്്തകര്്ന്്ടിയ്ന്്്.
ഇച്്ാേക്്ിലൊണ്്്നമ്ക്്്ഇതിലനമറിക
ടക്്ണം.
അച്്ടക്്ംോലിക്്ാന്്ജനങ്്ബോട്അഭയ്
ര്്ഥിക്്ാന്്ഏവരം്തയാറാകണലമന്്്കാ
യികതാരങ്്ബോട് പേ്ധാനമപന്്്ി േറഞ്്
തായിഅഞജ്്ലവളിലപ്്ട്ത്്ി.ഈവീഡി
ബോബൊണ്്പെ്ന്്സിലന്്്ഭാഗമാകാന്്സാ
ധിച്്തില്്വലിയഅഭിമാനമ്ലണ്്ന്്്അ
ഞജ്്േറഞ്്്.ഇന്്ലലരാവിലല11മ്തല്്
ഒര് മണിക്്്ര്് നീണ്്്നില്്ക്്്ന്് ബൊ
ണ്്പെ്ന്്സാണ്പേ്ധാനമപന്്്ിനടത്്ിയത.്
രാജയ്ലത്്പേ്മ്ഖരായ49കായികതാരങ്്
ള്്േലങ്്ട്ത്്്.ബകരളത്്ില്്നിന്്്േി.ടി.ഉ
ഷയം്ലക.ടി.ഇര്്ൊനം്േലങ്്ട്ത്്്.എ
ന്്ാല്്,ഇവര്്ക്്ാര്്ക്്്ംപേ്ധാനമപന്്്ിബോ
ട്സംസാരിക്്ാന്്കഴിഞ്്ില്്.
കായികതാരങ്്ബോട്ള്്പേ്ധാനമപന്്്ി

യ്ലടഅഭയ്ര്്ഥനഅരമണിക്്്ബോളംനീ
ണ്്്.എല്്ാവരം്വീട്്ില്്തലന്്സ്രക്്ിത
മായികഴിഞ്്്ക്ടാന്്അബദ്്ഹംേറഞ്്
തായി അഞജ്് ക്ട്്ിബച്്ര്്ത്്്. സച്്ിന്്,
സൗരവ്ഗാംഗ്ലി,വിരാട്ബൊഹ്ലി,േി.വി.
സിന്്്ത്ടങ്്ിയവര്്പേ്ധാനമപന്്്ിബോട്
സംസാരിച്്്.പേ്ധാനമപന്്്ിയ്ലടആഹവ്ാന
മന്സരിച്്്ള്്കാരയ്ങ്്ള്്ലചയ്്്ലമന്്്േി.
ടി.ഉഷയം്ഇര്്ൊനം്അറിയിച്്്.

പോക്്ിപോ ഒളിംേിക്സ് ഫ്ട്പോൾ 
പ്ോയേരിധി 24 വയസ്
സ്റിച്്്:അട്ത്്വര്്ഷലത്്
ബോക്്ിബോ ഒളിംേിക്സില്്
ഫ്ട്ബോള്് മത്്രങ്്ള്്ക്്്
ള്് കളിക്്ാര്ലട പേ്ായേരി
ധിഉയര്്ത്്ിെിെ.ഒളിംേിക്
സ്ഫ്ട്ബോള്്മത്്രങ്്ളില്്
േലങ്്ട്ക്്്ന്് ടീമിലല മ്ന്്്
കളിക്്ാലോഴിലകയ്ള്്കളി
ക്്ാര്ലടപേ്ായം23വയസില്്
താലഴയായിരിക്്ണലമന്്താ
ണ്നിരന്്ന.എന്്ാല്്ഈ
വര്്ഷംനടബക്്ണ്്ഒളിംേിക്
സ്അട്ത്്വര്്ഷബത്്ക്്്മാ
റ്്ിലവച്്ബോലട േല ടീമ്കളി
ലലയം്കളിക്്ാര്ലടപേ്ായം
23കടക്്്ം.ഇത്ഈകളിക്്ാ
ര്ലടേങ്്ാളിത്്ംഅനിശ്്ി
തതവ്ത്്ിലാക്്ിയേശ്്ാത്്
ലത്്ിലാണ്െിെയ്ലടനടേ
ടി.
പ്തിയനിര്്ബദേംഅന്സരി
ച്്് 1997 ജന്വരി ഒന്്ിബോ
അതിന് ബേഷബോ ജനിച്്വ
ര്്ക്്്അട്ത്്വര്്ഷം24വയ
സാവ്ലമങ്്ിലം്ഒളിംേിക്ഫ്
ട്ബോള്്മത്്രങ്്ളില്്േലങ്്
ട്ക്്ാം.ഫ്ട്ബോള്്മത്്രങ്്
ള്്ക്്്ള്്കളിക്്ാര്ലടപേ്ായ
േരിധിഉയര്്ത്്ണലമന്്്രാ

ജയ്ാന്്ര ഒളിംേിക് കമ്്ിറ്്ി
യം്ബോക്്ിബോഒളിംേിക്സ്
അധിക്തരം്ബനരലത്്െി
െബോട്ആവേയ്ലപ്്ട്്ിര്ന്്്.
ഇബോലടഅട്ത്്വര്്ഷം24
വയസായാലം് താരങ്്ള്്ക്്്
ഒളിംേിക്ഫ്ട്ബോളില്്കളി
ക്്ാനാവം്.ഇതിന്പ്റലമഇ
ന്്്യയില്്നടബക്്ണ്് 17വയ
സില്് താലഴയ്ള്്വര്ലട വ
നിതാബോകകപ്്്ംേനാമയി
ലം്ബൊബറ്്്്റിക്്യില്മായി
നടബക്്ണ്്ിയിര്ന്് അണ്്ര്്
20വനിതാബോകകപ്്്ംെിെ
മാറ്്ിലവച്്ിര്ന്്്.പ്ത്ക്്ിയ
തീയതികള്് പേ്ഖയ്ാേിച്്ിട്്ി
ല്്.ലൊവിഡ്19വവറസ്രാ

ധലയത്്്ടര്്ന്്ാണ് ഈ വ
ര്്ഷം ജ്വലയില്് ബോക്്ി
ബോയില്്ആരംഭിബക്്ണ്്ിയി
ര്ന്്ഒളിംേിക്സ്അട്ത്്വ
ര്്ഷം ജ്വലയിബലക്്് മാറ്്ി
ലവച്്ത.്ബോഗയ്താമത്്രങ്്
ള്്പ്ര്്ത്്ിയാക്്ാനാവാത്്
തം്യ്ബോപ്്്ംഅബമരിക്്്ം
ലൊവിഡിലന്്് േിടിയിലമ
ര്്ന്്തം്ഒളിംേിക്സ്നീട്്ിവ
ക്്ാന്് കാരണമായി. േതി
ലോന്്്ലക്്ത്്ിലധികംബേ
ലര രാധിച്് ലൊവിഡ് 19
വവറസ്ബോഗംമ്ലംബോക
ത്്ാലക 60000ബ്ത്ളം ബേ
രാണ് ഇത്വലര മരണമട
ഞ്്ത.്

ഇംഗ്്ീഷ് പ്േീമിയർ ലീഗ് താരങ്്ള്ലട ശന്്ളം ലവട്്ിക്്്റച്്്
ലണ്്ന്്:ലൊവിഡ്19പേ്തിസന്്ികാരണംഇംഗ്്ീഷ്
പേ്ീമിയര്്ലീഗ്ഫ്ട്ബോള്്താരങ്്ള്ലടപേ്തിെലം30
േതമാനം ലവട്്ിക്്്റബച്്ക്്്ം. വാര്്ഷിക പേ്തിെല
ത്്ില്്ക്റവ്വര്ത്്ാനാണ്ആബോചന.േരസയ്ം
വഴിയം്ടിവിസംബപ്േഷണംവഴിയ്മ്ള്്വര്മാനം
നിലച്്താണ്ക്്ബ്്്കലളപേ്തിസന്്ിയിലാക്്ിയത.്
താരങ്്ള്മായിആബോചിച്്ബേഷംഇക്്ാരയ്ത്്ില്്
തീര്മാനംഎട്ക്്്ലമന്്്ക്്ബ്്്കള്്അറിയിച്്്.പേ്തി

െലംക്റക്്ാന്ള്്നീക്്ത്്ിലനതിലരകളിക്്ാര്്
നിലാോലടട്ത്്ത്ബനരലത്്വിമര്്േനമ്യര്്ന്്ിര്
ന്്്.ഏപേ്ില്്30വലരആദയ്ംമാറ്്ിലവച്്ലീഗ്അനി
ശ്്ിതകാലബത്്ക്്്നിര്്ത്്ിലവക്്ാന്്ഇന്്ലലക്്ബ്്്
പേ്തിനിധികള്ലട ബോഗത്്ില്് തീര്മാനമായിര്
ന്്്.
സ്്ിതിവിലയിര്ത്്ിയബേഷംമാപത്ംപേ്ീമിയര്്ലീഗ്
പ്നരാരംഭിക്്്ന്്തിലനക്്്റിച്്്ആബോചിച്്ാല്്മ

തിലയന്്്ംസംഘടകര്്അറിയിച്്്.അബതസമയം,പേ്ി
തിബോധ പേ്വര്്ത്്നങ്്ള്്ക്്്ള്് െണ്്ിബലക്്ായി
സൗഹ്ദമത്്രംകളിക്്്ന്്കാരയ്ംപേ്ീമിയര്്ലീഗ്ടീ
മ്കള്ലടകയ്ാപറ്്്ന്്ാര്്ചര്്ച്്ലചയ്്്ന്്്ണ്്്.ലൊവിഡ്
19 പേ്തിസനധിയ്ലടേശ്്ാത്്ലത്്ില്്യ്ബോപ്്ി
ലലമ്ന്്നിരക്്ബ്്്കളായരാഴ്സബോണയം്അത്ല
റ്്ിബക്്മാപഡ്ിഡം്രബയണ്്മയ്്ണിക്്്ംയ്വന്്്സം്
കളിക്്ാര്ലടപേ്തിെലംലവട്്ിക്്്റച്്ിര്ന്്്.

റിബോഡിജനീബോ:ലൊബോണ
വവറസ് വയ്ാേനത്്ിലനതിരാ
യ ബോരാട്്ത്്ില്് േങ്്്ബചര്്ന്്്
പര്സീലിയന്്സ്പ്്ര്്താരം ലന
യമ്റം്.ബോകത്്്ഏറ്്വം്ക്ട്
തല്്പേ്തിെലംേറ്്്ന്്മ്ന്്ാമ
ലത്്ഫ്ട്ബോള്്താരമായലന
യമ്ര്്,ഒര്മിലയ്ന്്യ്എസ്ബോ
ളറാണ്(7.5ബൊടിയിലധികംര്
േ) ലൊബോണവവറസ് പേ്തി
ബോധപേ്വര്്ത്്നങ്്ള്്ക്്ായിസംഭാവനനല്്കിയലതന്്ാണ്
റിബപ്്ര്്ട്്്. ഒര്ലടലിവിഷന്് ലനറ്്്്വര്്ക്്ാണ്ഇക്്ാരയ്ംപ്റ
ത്്്വിട്്ത.്അബതസമയം,ഇത്്രംസഹായങ്്ള്്േരസയ്മാ
ക്്ാറിലല്്ന്്്ലനയമ്റിലന്്്മീഡിയഓെിസ് പേ്തികരിച്്്.പെ്
ഞ്്്ലീഗ്വണ്്ില്്ോരിസ്ലസന്്്്ജര്്മലന്്്താരമായലനയമ്ര്്,
ഫ്ട്ബോള്്മത്്രങ്്ള്്റദ്്ാക്്ിയബോലടസവ്ബദേമായപര്സീ
ലിലാണ്ള്്ത.്
ോരിസില്്നിന്്്സവ്കാരയ്വിമാനത്്ില്്പര്സീലിലലത്്ി

യഅബദ്്ഹംനിയമമന്സരിച്്്അവിലടകവ്ാറന്്്ീനിലാണ.്അ
വിലടരീച്്്ബോളിബോള്്പഗ്ൗണ്്ില്്സ്ഹ്ത്്്ക്്ള്്ക്്്ംമക
ന്ലോപ്്ംലചലവഴിക്്്ന്്തിലന്്്ചിപത്ങ്്ള്്സമ്ഹമാധയ്മങ്്
ളില്്ബോസ്്്്്ലചയത്്ലനയമ്ര്്പ്ലിവാല്േിടിച്്ിര്ന്്്.താരം
കവ്ാറന്്്ീന്്ചട്്ങ്്ള്്ലംഘിലച്്ന്്ായിര്ന്്്ആബോേണം.ഇ
തിന്േിന്്ാലലഅബദ്്ഹംവിേദീകരണക്്്റിപ്്്ംപ്റത്്ിറ
ബക്്ണ്്ിവന്്്.ഇതിനിലടയാണ്സഹായവാര്്ത്്പ്റത്്്വര്
ന്്ത.്വവറസ്രാധവളലരയധികംപേ്തിസന്്ിസ്ഷ്്ിച്്പര്
സീലിനായാണ്ലനയമ്ര്്സംഭാവനനല്്കിയത.്ഇതിലന്്്ഒര്
വിഹിതംഐകയ്രാപഷ്്്സംഘടനയ്ലടക്ട്്ികള്ലടെണ്്ിബല
ക്്്ം(യ്ണിലസഫ)്രാക്്ിത്കഅട്ത്്സ്ഹ്ത്്്ല്സി
യാബോഹക്്ിലന്്്ബനത്തവ്ത്്ില്ള്്ചാരിറ്്ിെണ്്ിബലക്്്മാ
ണ്നല്്ക്ക.2022ലലലോത്തിരല്ഞ്ട്പ്്ില്്പര്സീല്്പേ്
സിഡന്്്്സ്്ാനബത്്ക്്്മത്്രിക്്ാന്്േറഞ്്്ബകള്്ക്്്ന്്
ബേരാണ്ല്സിയാബോഹക്്്.േിഎസജ്ിയില്് ലനയമ്റിലന്്്
സഹതാരമായ പെ്ഞ്്്താരംകിലിയന്്എംരലപ്്യം്ഏതാ
നം്ദിവസങ്്ള്്ക്്്മ്ന്്പ്ലൊബോണപേ്തിബോധപേ്വര്്ത്്
നങ്്ള്്ക്്്കനത്്ത്കസംഭാവനനല്്കിയിര്ന്്്.ഇവര്്ക്്്
പ്റലമ ബോര്്ച്്്ഗീസ് സ്പ്്ര്്താരം പക്ിസ്്്്്യാബോ ലോണാ
ള്്ബോ,രാര്്സിബോനതാരംലയണല്്ലമസ്്ിത്ടങ്്ിയവരം്
സാമ്്ത്്ികസഹായവ്മായിരംഗലത്്ത്്ിയിര്ന്്്.

ലൊപോണ: ലെയ്മർ
വക ഏഴരപ്ക്ടി

സീരീ എ ഉപേക്്ിക്്ില്ല്ന്്് 
മിലാന്്:ഇറ്്ാലിയന്്ഫ്ട്ബോള്്ലീഗ്സീസ
ണ്്ഉബേക്്ിക്്ിലല്്ന്്്സീരിഎഅധിക്തര്്.
12റൗണ്്്അവബേഷിബക്്ലീഗ്ഉബേക്്ിക്്്ന്്
ത്അനീതിആക്ലമന്്്ം ഇറ്്ാലിയന്്ഫ്ട്
ബോള്്ലെഡബറഷന്്പേ്സിഡന്്്്ഗപര്ിബയല
പഗ്വിനേറഞ്്്.
ലൊവിഡ്കാരണംസീസണ്്ഉബേക്്ിച്്ാ

ലം്,യ്വന്്്സ്കിരീടംസവ്ീകരിക്്്ലമന്്്കര്
ത്ന്്ിലല്്ന്്്ംപഗ്വിനേറഞ്്്.ലമയ്20ബോ
ജ്ണ്്ആദയ്വാരബോലീഗ്പ്നരാരംഭിച്്്ജ്ലാ
യില്്ലീഗ്അവസാനിപ്്ിക്്ാനാക്ലമന്്ായി
ര്ന്്്ഇത്വലരയ്ളളവിലയിര്ത്്ലലന്്്ം
എന്്ാല്്നിലവിലലസാഹചരയ്ത്്ില്്അത്
സാധയ്മാവിലല്്ന്്്ംപഗ്വിനേറഞ്്്.സീരിഎ
അധിക്തരം്ഇറ്്ാലിയന്്ബല്്ബയഴ്സ്അബോ

സിബയഷനം്ലവള്്ിയാഴച്ക്ടിക്്ാഴച്നട
ത്്ിയിര്ലന്്ങ്്ിലം്ലീഗ്എന്്ാരംഭിക്്നാക്
ലമന്്കാരയ്ത്്ില്്തീര്മത്്ിലലത്്ാനായില്്.
രാജയ്ലത്്ആബോഗയ്സ്്ിതിലമച്്ലപ്്ടാലതലീ
ഗ്പ്നരാരംഭിക്്്ന്്ിതിലനക്്്റിച്്്ആബോ
ചിക്്ാനാവിലല്്ന്്്ബോഗത്്ില്്അഭിപേ്ായമ്
യര്്ന്്്.കളിക്്ാര്ലട പേ്തിെലംലവട്്ിക്്്റ
ക്്്ന്്തിലനക്്്റിച്്്ംബോഗത്്ില്്നിര്്ബദേ
മ്യര്്ലന്്ങ്്ിലം്ഇക്്ാരയ്ത്്ിലം്തീര്മാനം
ആയില്്.
രാജയ്ലത്്എല്്ാകായികമത്്രങ്്ളം്ഏ

പേ്ില്്13വലരയാണ്റദ്്ാക്്ിയിരിക്്്ന്്ലതങ്്ി
ലം്ഇതിന്ബേഷവം്മത്്രങ്്ള്്സാധയ്മാവി
ലല്്ന്്ാണ് വിലയിര്ത്്ല്്. യല്വ ആണ്
ലീഗിലതലപ്്ത്്്.
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മൊട്്െം: േീന്്വ
രവ്ക്റഞ്്
മോയടമൊട്്
െം, യൊല്്ം,
ആലപ്്്ഴജില്്

കളിയലകക്്യക്്്്ഡിോനഡ്
ക്ടി.കാെലിയലകക്്യക്്്്ം
ചിപ്്ിക്്്ം ആവശയ്ക്്ാമരയറ
ൊണ.്കാെലില്്ഇമപ്്ൾ്്ക
ക്്യം്ചിപ്്ിയം് (കല്്്മ്്ക്്ാ
യ)്െമഥഷ്്മ്ണ്്്.അത്വാരാന്്
രണിക്്ാര്മ്ണ്്്. എല്്ാവരം്
വീട്്്കളില്് ഇര്ന്്് ശ്ചിൊ
ക്്ിആള്കൾ്്ക്്്എത്്ിക്്്ക
ൊണ.്കക്്യം് ചിപ്്ിയം്ത
പ്്ിയെട്ക്്്ന്്തിയനക്്ാൾ്്പശ്
േകരോണ് ശ്ചിൊക്്ിയെട്
ക്്്ക.നയല്്ര് േഴലഭിച്്ാല്്
ഇവയെല്്ാം അപര്തയ്ഷ്്ോ
കം്.അതിനാല്് ഇത്്ിരി പര്
ൊസയപ്്ട്്ാലം്ചിപ്്ിയം്കക്്
യം് തപ്്ിയെട്ക്്ാന്് േത്്്യ
യ്ത്ഴിലാളികൾ്് താതര്രയ്ം
കാട്്്ന്്്ണ്്്.
ച്ടാക്്ിമോട്കളഞ്്ാണ്
കക്്യം് ചിപ്്ിയം് വില്്രന
യക്്്്എത്്ിക്്്ന്്ത.് വലിെ
പശ്േകരോെ മോലി ആെതി
നാല്്രലരം്കക്്വാരാന്്യേ
നയക്്ടാറില്്.േീന്്ക്റഞ്്തി
യ്്് ബിസിനസ് ലാക്്ിലാണ്
കച്്വടം യോടി യോടിക്്്ന്്
ത.്യോന്്്ംവിലെിലാണ്കച്്
വടവം്. കക്്മോസ്്്്്, കക്്
മത്്രന്്എന്്ിങ്്യനരലരീ
തിെിലാണ് കക്് വിഭവങ്്ൾ്്
തൊറാക്്്ന്്ത.് കടല്്-കാെ
ല്്േത്്്യലഭയ്തക്റഞ്്മോ
യടകക്്യക്്്്ംചിപ്്ിക്്്ംഡി
ോന്്ഡ്ഏയറൊണ.്

െീനില്്ൈക്്യക്്്്
ഡിൊനഡ്ക്ടി

യൊച്്ി:വയ്ാരാരംനിലച്്മോ
യടഈസീസണിലം്ക്ര്മ്ള
ക് വിലെില്് തിളക്്േില്്.സീസ
ൺ്്സേെത്്്വിലെിടിയ്ന്്രീതിക്്്ഇത്്
വണയം്ോറ്്േില്്.310ര്രവയരൊെിര്ന്്ക്ര്മ്
ളക്വില280ആെിക്റഞ്്്.കാരയ്ോെമവനല്്േ
ഴലഭിക്്ാത്്തിനാല്്ക്ര്മ്ളകിയ്്്ലിറ്്ര്്യവയറ്്്ി
ലം്ക്റവ്ണ്്ാെി.രലെിടത്്്ംക്ര്മ്ളക്യചടിക
ൾ്്വാടാനം്ത്ടങ്്ി.ലിറ്്ര്്യവയറ്്്്അന്സരിച്്്280
മ്തല്്295ര്രയക്്്്വയരൊണ്ക്ര്മ്ളകിയ്്്വി
ല്്രനനടന്്ിര്ന്്ത.്
വിെറ്്്നാം ഉൾ്്യപ്്യടയ്ള്് രാജയ്ങ്്ളില്്നിന്്്
ക്ര്മ്ളക്ഇറക്്്േതിയം്കള്്ക്്ടത്്്ോമ്തമദ്്
ശീെക്ര്മ്ളകിയ്്്വിലഇടിവിന്കാരണം.ഇറ
ക്്്േതിയചയ്്്ന്്ക്ര്മ്ളകിന്500ര്രതറവില
നിശ്്െിച്്ിട്്്യണ്്ങ്്ിലം്ആഭയ്ത്്രക്ര്മ്ളകിന്വി
ലഉെര്ന്്ില്്.കള്്ക്്ടത്്്അടക്്മ്ള്്വൊണ്ഇ
തിന്കാരണയേന്്ാണ്ആമോരണം.
മം്ബബ,യൊല്്ക്്ത്്,ഡല്്ഹിത്ടങ്്ിെന

ഗരങ്്ളാണ്ക്ര്മ്ളകിയ്്്പര്ധാനആഭയ്ത്്രവി
രണികൾ്്.കര്്ണാടകെില്്നിന്്്ള്്വല്പ്്ംക്ടി
െക്ര്മ്ളകിന് വിരണികളില്് പര്ിെമേറിെതം്
മകരളത്്ിന്തിരിച്്ടിൊെി.2015ല്്കിമൊയക്്്്
740ര്രവിലയ്ണ്്ാെിര്ന്്ക്ര്മ്ളകിയ്്്വില
ഓമോവര്്ഷവം്ഇടിയ്ന്്സാഹചരയ്ോണ്ഉണ്്ാ
െിര്ന്്ത.്2018ോര്്ച്്ില്്385ര്രലഭിച്്്.500ര്ര
യ്ക്്്മ്കളിയലങ്്ിലം്വിലലഭിയച്്ങ്്ില്്ോപത്മേ
ക്ര്മ്ളക്ക്ഷിലാഭകരോവ്യെന്്ാണ്കര്്ഷക
ര്്രറയ്ന്്ത.്

തിളക്്േില്്ാചത
ക്ര്മ്ളക്

യൊച്്ി:
ആര്്ബിഐ
എല്്ാവായര്
കൾ്്ക്്്ം
ോര്്ച്്്മ്ത
ല്് മ്ന്്്
ോസംതിരി
ച്്ടവ്ഒഴിവാക്്ി
നല്്കിെിട്്്ണ്്്.ഭവന,
വാഹന, രണെ വായര്
കൾ്് എന്്ിവയക്്്് പ്റ
മേയപ്കഡിറ്്്കാര്്ഡ്ക്ടി
ശികയം്വയ്ക്്ിഗതവാ
യര്കളം് മ്ന്്് ോസ
യത്് ഇഎംഐ ആന്
ക്ലയ്ത്്ിന് വിമധെോ
ക്്ിെിട്്്മ്ണ്്്.
എന്്ാല്്യപ്കഡിറ്്്കാ
ര്്ഡിന്ഈആന്ക്ലയ്ം
വാങ്്ാതിരിക്്ലാണ്ബ്
ദ്്ി.എല്്ാബാങ്്്കള്യട
യം്യപ്കഡിറ്്്കാര്്ഡ്വാ
ര്്ഷികവായര്നിരക്്്37
ശതോനംമ്തല്്മ്കളി
മലക്്ാണ.് ശരാശരി 40
ശതോനംവരം്.തിരിച്്ട
വ്ഒഴിവാെോരച്്്,ഏപര്ി
ല്്,യേയ്എന്്ീോസങ്്
ളിലം് വായര് എട്ത്്
ബാക്്ിത്കയ്യടരലിശ
കെറിയൊണ്്ിരിക്്്ം.
അല്്ായത രലിശ ഒഴിവ്
ണ്്ാകില്്എന്്താണ്പര്

ധാന
കാരയ്ം. അ
ത്യൊണ്്് ഗ്

ണമ്ണ്്ാവില്്എന്്്സാ
രം. രലിശ നിരക്്് ഏറ്്
വം്ക്റഞ്്വായര്കള്
യടകാരയ്ത്്ില്്തിരിച്്ട
വ്ആന്ക്ലയ്ംസവ്ീകരി
ക്്്ന്്താണ്ബ്ദ്്ി.ഭവ
ന, വാഹന, രണെ, വി
ദയ്ാഭയ്ാസവായര്കൾ്്ഇ
തില്ൾ്്യപ്്ടം്.യപ്കഡിറ്്്
കാര്്ഡ്വായര്നിവ്ത്്ി
യ്യണ്്ങ്്ില്് അടയക്്്ാ
തിരിക്്ര്ത.് നിലവില്
ള്് കാര്്ഡ് ക്ടിശിക
യക്്്് യൊത്്ോെിട്്ാണ്
യൊമോമട്്റിെംബാധക
ോവ്ക. ഇനി ഇത് അട
യക്്്ാതിര്ന്്ാല്് ഔ
ട്്്സ്്്്ാന്്ഡിങ്രലിശക്ടി
ഉൾ്്യപ്്ട്ത്്ിൊകം് മ്
ന്്്ോസത്്ിന്മശഷംപ്
തിെത്കവരിക.ഇത്വ
ലിെബാധയ്തൊകം്രി
ന്്ീട് ഇടരാട്കാര്്ക്്്
ണ്്ാക്്്ക.

മപ്ൈഡിറ്്്ൈാർ്്ഡിന്
യവണ്്മൊറയട്്റിയം

സവ്ർണം
31,800

യവളിയച്്ണ്്:േില്്ിങ് 16,900
യവളിയച്്ണ്് 15,500
യകാപര് 10,390-11,200
രിണ്്ാക്്്എകസ്യ്രല്്ര്് 2400
രിണ്്ാക്്്മറാട്്റി 3100
ക്ര്മ്ളക്അൺ്്ഗാര്്ബിൾ്്ഡ്29,800
പ്തിെക്ര്മ്ളക് 28,800
ക്ര്മ്ളക്ഗാര്്ബിൾ്്ഡ് 31,800
ച്ക്്്േീഡിെം 26,500
ച്ക്്്യബസ്്്്് 27,500
േഞ്്ൾ്്നാടന്് ഇല്്
മസലം-ഈമറാഡ്7200-7600
കാഞ്്ിരക്്്ര് 1850
അടയക്്്നയ്് 24,000- 25,000
അടയക്്്ഓൾ്്ഡ്25,000-26,000
രഞ്്സാര 3620
മ്ളക് 15,000-27,000
ഉഴ്ന്്് 9,000-10,000
യചറ്രെര്് 9500-10,500
കടല 5100-6300

മ്തിര 4000
എള്്് 14,000-15,000
േല്്ി 7600-19,000
രച്്രിനമ്്ര്്22600-3400
പ്ഴ്ക്്ലരി(ജെ)3400- 3500

ജാതിക്്യതാണ്്ന്്(കിമലാ)200-240
ജാതിക്്യതാണ്്ില്്ാത്്ത്(കിമലാ)

400-450
ജാതിരപത്ിേഞ്്-ച്വപ്്്(കിമലാ)

1000- 1300
പഗ്ാമ്്്(കിമലാ) 550

റബര്്ആര്്എസ്എസ്5മപ്ഗഡ്
11,200-11,700

റബര്്ആര്്എസ്എസ്4മപ്ഗഡ്12,000
ഒട്്്രാല്് 7500
ലാറ്്കസ്് 7,500
സവ്ര്്ണം 31,800
രാംഓെില്് 7450

യൊച്്ി:യോത്മേഖലാ
എണ്്ക്്മ്്നികളിയല
ജീവനക്്ാര പര്ധാനേ
പത്്്ിയ്യടയൊവിഡ്ദ്
രിതാശവ്ാസനിധിെിമല
ക്്്രണ്്്ദിവസയത്്ശ
മ്്ളം സംഭാവന യച
യത്.്ഏതാണ്്്60മൊ
ടിര്രമോളംവര്േിത.്
മറ്്്്മറജ്യടരേിനല്
കൾ,എലരിജിമോട്്ി
ലിങ് പ്്ാന്്്്കൾ, വിര
ണന രങ്്ാളികൾ എ
ന്്ിവരഭഷ്്ണവം്യവ
ള്്വം് ഉൾപ്്യടയ്ള്്
സാധനങ്്ൾ എത്്ി
ക്്ാന രംഗത്്്ണ്്്. മദ
ശീെരാതകളിലഒറ്്യപ്്
ട്്്മോെജനങ്്ൾക്്ാ
ണ് ഇതിയ്്് പര്മോജ
നംക്ട്തലലഭിക്്്ക.
പര്ധാനേപത്്്ി ഉജവ്ല
മോജനഗ്ണമോക്്ാ
ക്്ൾക്്് മ്ന്്് ോസം
സൗജനയ്റീഫിലസിലി
ണ്്റ്കൾനലക്യേന്്്

മകരളലഷ്്ദവ്ീപ്എണ്്
വയ്വസാെത്്ിയ്്്സം
സ്്ാനതല മൊരഡി
മനറ്്റം്ഇത്്്യനഓെി
ലസംസ്്ാനതലവനം്
ചീഫ്ജനറലോയനജര്
ോെ വി.സി. അമോക
നഅറിെിച്്്.ഇത്്്യന
ഓെില,ബിരിസിഎല,
എച്്്രിസിഎല എന്്ീ
കമ്്നികള്യട രി എം
യ് ഐഗ്ണമോക്്ാ
ക്്ൾക്്് ആണ് ഏപര്ി
ല,യേയ,്ജ്ൺോസങ്്
ളില സൗജനയ് രാചക
വാതകസിലിണ്്റ്കൾ
ലഭിക്്്ക.
ഗ്ണമോക്്ാക്്ൾ
ക്്്വീട്്ിലിര്ന്്്തയന്്
എസഎ്ംഎസ്/ഐവി
ആരഎസ,്വാടസ്ആ്പ്്്
@7588888822അയല്്ങ്്ി
ല ഓൺബലനാെി ഇ
ത്്്യനഓെിലവൺആ
പ്്്,https://cx.indianoil.in
എന്്ിവവഴിബ്ക്്്യച

യ്്ാവ്ന്്താണ.്യൊവി
ഡ് 19യ്്് രശ്്ാത്്ല
ത്്ിലഇത്്്യനഓെില
മൊരപ്്മറഷയ്്്മനത്
തവ്ത്്ില്ള്്യോത്മേ
ഖലാഎണ്്ക്്മ്്നികൾ
രാചകവാതകം കാല
താേസേില്്ായത ലഭയ്ോ
ക്്ാന 24 േണിക്്്റം്
പര്വരത്്നനിരതോ
ണ.്ആംബ്ലനസ്കൾ
ക്്്ംസരക്്ാരവാഹന
ങ്്ൾക്്്ം അടിെത്്ര
മസവനം ലഭയ്ോക്്ാ
നം് യരമപ്ോൾ രമ്്്ക
ൾസ്സജ്്ോണ.്
യൊവിഡ് 19യ്്് ര
ശ്്ാത്്ലത്്ില എല
രിജി വിതരണ രംഗ
ത്്്ള്്വരക്്ാെിഎണ്്
കമ്്നികൾ എകസ്്
യപ്ഗഷയ് പര്ഖയ്ാരിച്്ിട്്്
യണ്്ന്്്വി.സി.അമോ
കന അറിെിച്്്. എല
രിജി മോറം് സ്്്്ാഫ,്
മോഡൗൺകീപ്്രോര,

എലരിജി യേക്്ാനി
ക്്്കൾ, യഡലിവറി
മോയസ്,്കസ്്്്േരഅറ്്
നഡനസ,്ബൾക്്്പട്ക്്്
ബപ്ഡവരോര എന്്ിവ
രക്്ാണ് എകസ്് യപ്ഗ
ഷയ്ലഭിക്്്ക.ഈജീവ
നക്്ാര യൊവിഡ-്19
മ്ലംേരിച്്ാല5,00,000
ര്ര ജീവിത രങ്്ാളി
മ്ക്അയല്്ങ്്ിലഅട്
ത്് ബന്്്ക്്ൾമ്ക്
നലകം്.
മൊക്്്ഡൗൺ സാ
ഹചരയ്ത്്ില ഉരമോ
ക്്ാക്്ൾരരിപഭ്ാത്്രാ
െിരാചകവാതകംബ്
ക്്്യചയ്്്ന്്ത്പശ്ദ്്െി
ലയപ്്ട്്ിട്്്യണ്്ന്്്അമദ്്
ഹംരറഞ്്്.രാചകവാ
തകത്്ിയ്്് കാരയ്ത്്ി
ല രരിപഭ്ാത്്ിമോയട
ആവശയ്േില്്.എലരിജി
മോട്്ിലിങ് പ്്ാന്്്്കളി
ലരാചകവാതകംേതി
ൊമോളം മറ്്്്ക്്് യച

യത്ിട്്്ണ്്്.വിതരണക്്ാ
ര്യട രക്്ലം് രാചക
വാതക മറ്്്്ക്്് െമഥ
ഷ്്ംഉണ്്്.ഇത്്്യനഓെി
ലിയ്്് 339 വിതരണ
ക്്ാര മകരളത്്ിയല
87.76 ലഷ്്ം ഇടരാട്
കാരക്്ാണ് രാചകവാ
തകംവിതരണംയചയ്്്
ന്്ത.്
ഇത്ഒര്ദിവസം1.1
ലഷ്്ംസിലിണ്്രവരം്.
ബിരിസിഎലം്എച്്്രി
സിഎല്്്ംഇത് മോയല
വിതരണശം്ഖലശക്്ി
യപ്്ട്ത്്ിെിട്്്ണ്്്. രാ
നിക് ബ്ക്്ിങ് ഒഴിവാ
ക്്ാന ഒര് സിലിണ്്ര
ബ്ക്്്യചയത്്15ദിവ
സത്്ിന്മശഷംോപത്
മേഅട്ത്്റീഫിലബ്
ക്്്യചയ്്ാവ്എന്്്അ
മദ്്ഹംഅഭയ്രത്്ിച്്്.രി
എംയ് ഐഗ്ണമോ
ക്്ാക്്ൾക്്്ംഇത്ബാ
ധകോണ.്

മൊത്യെഖലഎണ്്ക്്മ്്നിജീവനക്്ാർ60യോടിര്രരിഎംമൈയറിന്നൽൈി

ബാങ്്്ൈൾ്്
രണംവീട്്ിൽ്്നൽ്്കം്

യൊച്്ി:ബാങ്്ിമൊഎടിഎമ്്ിമൊഎത്്ിരണയേട്ക്്ാന്്
സാധിക്്ാത്്സ്്ിതിെിലാമോ?ബാങ്്്കൾ്്രണംവീട്്ി
യലത്്ിക്്്ം.എസബ്ിഐ,എച്്്ഡിഎഫസ്ി,ഐസിഐസി
ഐ,ആകസ്ിസ,്യൊട്്ക്േഹീപദ്്്ബാങ്്്കളം്ഈമസവനം
ഉരമോക്്ാക്്ൾ്്ക്്്നല്്ക്ന്്്ണ്്്.യൊവിഡ്വയ്ാരനംമ്
ലംഅടച്്ിട്്സാഹചരയ്ത്്ിലാണ്ഉരമോക്്ാക്്ള്യടസൗക
രയ്ാര്്ഥംഎസബ്ിഐഇത്നടപ്്ാക്്്ന്്ത.്മ്തിര്്ന്്രൗര
ന്്ാര്്, ഭിന്്മശഷിക്്ാര്്ത്ടങ്്ിെവര്്ക്്ാണ് യതരയ്ഞ്ട്
ത്്ശാഖകളില്്നിന്്്ഈമസവനംലഭിക്്്ക.
രണംനല്്കല്്,നിമഷ്്രിക്്ാനാെിരണംസവ്ീകരിക്്
ല്്,യചക്്്സവ്ീകരിക്്ല്്,മോം15എച്്്സവ്ീകരിക്്ല്്,പഡ്ാ
ഫറ്്്്നല്്കല്്,ബലഫ്സര്്ട്്ിഫിക്്റ്്്നല്്കല്്,യകബവസി
മരഖകൾ്്മശഖരിക്്ല്്ത്ടങ്്ിെമസവനങ്്ൾ്്ലഭിക്്്ം.അ
ക്്ൗണ്്്ള്്ശാഖകളില്്നിന്്ാെിരിക്്്ംമസവനംലഭിക്്്
ക.മസവനങ്്ൾ്്ക്്ാെിരാവിയലഒമ്്തിനം്ബവകീട്്്നാലി
ന്േിടെില്്1800111103എന്്നമ്്റില്്ബന്്യപ്്ട്ക.യക
ബവസിോനദണ്്ങ്്ൾ്്രാലിച്്ിട്്്ള്്അക്്ൗണ്്്ഉടേകൾ
ക്്്ോപത്ോെിരിക്്്ംമസവനംലഭിക്്്ക.
സാമ്്ത്്ിമകതരഇടരാട്കൾ്്ക്്്60ര്രയം്ജിഎസട്ി
യം്സാമ്്ത്്ികഇടരാട്കൾ്്ക്്്100ര്രയം്ജിഎസട്ിയം്
മസവനനിരക്്ാെിനല്്മകണ്്ിവരം്.ഒര്ദിവസംരരോവ
ധി20,000ര്രൊണ്രിന്്വലിക്്ാനം്നിമഷ്്രിക്്ാനം്
അന്വദിക്്്ക.അക്്ൗണ്്്വിവരങ്്മോയോപ്്ംയൊബബ
ല്്നമ്്ര്്ഉണ്്ാെിരിക്്ണം.സവ്ത്്ംശാഖെില്്നിന്്്അഞ്്്
കിമൊേീറ്്ര്്ച്റ്്ളവില്ള്്വര്ോെിരിക്്ണം.മോെി്്്്അ
ക്്ൗണ്്്ഉടേകൾ്്ക്്്മസവനംലഭിക്്ില്്.യചക്്്അയല്്ങ്്ില്്
രിന്്വലിക്്ല്് മോം എന്്ിവഉരമോഗിച്്ാണ്രണംരി
ന്്വലിക്്ാന്്കഴിയ്ക.രാസബ്്ക്്്ംക്യടമവണം.

യൊച്്ി: "വര്്ക്്് പഫ്ം മോംബശ
ലി' സവ്ീകരിച്്് രരോവധി പര്വ
ര്്ത്്നഷ്്േത ഉറപ്്ാക്്്ന്്തിനി
യടയം്ബിസിനസ്വളര്്ച്്ക്ത്്
യനഇടിൊന്ള്്സാധയ്തൊണ്
ഐടിമേഖലെില്്മ്ന്്ില്്കാണ്
ന്്ത.് മൊക്്്ഡൗണിയനത്്്ട
ര്്ന്്്യഎ്സിയലയം്യ്മോപ്്ിയല
യം്ക്്െന്കൾ്്സാമങ്്തികയചല
വ് ക്റയക്്്ാന്് നിര്്ബന്്ിതരാ
ക്ന്്ത്ഇത്്്യെിയലഐടിമസവ
നകമ്്നികയളഎങ്്യനബാധി
ക്്്യേന്്്രിന്്ായലോപത്മേഅറി
ൊന്്സാധിക്്്.
മോഫറ്്്്യവെര്്കെറ്്്േതിക്്ാ
രാെ ടാറ്്ാ കൺ്്സൾ്്ട്്ന്്സി സ
ര്്വീസസ,്ഇന്്മോസിസ,്എച്്്സി
എല്് യടകമ്ോളജീസ്എന്്ിവഉ
ൾ്്യപ്്യടഎല്്ാകമ്്നികൾ്്ക്്്മ്
ന്്ില്മ്ണ്്്ഈ സങ്്ീര്്ണത. ഇ
ത്്്യയ്യട മോഫറ്്്്യവെര്്, മസവ
നകെറ്്്േതി2020സാമ്്ത്്ികവ

ര്്ഷത്്ില്്8.1ശതോനംവര്്ധിച്്്
147ബിലയ്ൺ്്മോളറിയലത്്ിെി
ര്ന്്്.ഇനിഇതില്്പ്തിെരദ്്
തിതയന്്മവണ്്ിവമന്്ക്്്ം.ൊ
പത്,മോസര്ിറ്്ാലിറ്്ി,എെര്്ബല
ന്്സ,്റീയട്്യ്ല്്,ബഹയടക,്ഓെി
ല്്ആന്്ഡ്ഗയ്ാസ,്ഫിനാന്്ഷയ്ല്്
സര്്വീസസ,്ോന്ഫാകച്റിങ്ത്
ടങ്്ിെവയ്വസാെങ്്യളല്്ാംപര്തി
സന്്ിെിലാെിരിക്്മവഅട്ത്്
ആറ്ോസത്്ിന്ള്്ില്്ഐടിമേ
ഖലയ്യടവര്ോനം2-7ശതോനം
ക്റയ്യേന്്ാണ്ആമോളവിലെി
ര്ത്്ല്്.രലവമ്്ന്്കമ്്നികളം്
തങ്്ള്യടവളര്്ച്്ലഷ്്്യംയവട്്ിക്്്
റച്്്.പ്തിെമോലികൾ്്ലഭിക്്്ക
എന്്്ള്്താണ്ഇത്്്യന്്കമ്്നിക
ൾ്്ക്്്യവല്്്വിളി.ഇടത്്രംഐടി
കമ്്നികൾ്്യക്്ല്്ാം മോലി യ്
മോപ്്ില്്നിന്്്ംഅയേരിക്്െില്്
നിന്്്ോെിര്ന്്്.ഇനിഅവഎ
ങ്്യനആെിരിക്്്ംഎയന്്ന്്്ം

രലര്്ക്്്ംഅറിെില്്.
നിലവില്ള്്കരാറ്
കള്യട കാരയ്ത്്ി
ല്ള്്അനിശ്്ിത
തവ്ം ഇതിനകം ത
യന്് തലമവദന
ൊക്ന്്്ണ്്്.ക
രാറ്കള്യടപ്
ത്ക്്ല്്,പ്തി
െ കരാറ്കള്
ണ്്ാകാന്ള്്
സാധയ്ത, ഇ
ത്ോ
െി ബ
ന്്യപ്്
ട്് സാ
മ്്ത്്ികകാരയ്ങ്്ൾ്്എന്്ിവയെ
ല്്ാംയവല്്്വിളികളാവ്മപ്്ൾ്്ോ
ദ്്്യംഏയറക്്്യറഉറപ്്ാവ്കൊ
യണന്്് വിദഗധ്ര്് രറയ്ന്്്.
ബചനയ്യട സാമ്്ത്്ിക ോദ്്്യ
വം്ഇത്്്യന്്ഐടിയെരമോഷ്്

ോെി ബാധിക്്്യേന്്്
അവര്്വിശവ്സി
ക്്്ന്്്.

ചൊവിഡ:്
ഐടിയില്്കാത്്ിരിക്്്ന്്ത്വൻ്്തിരിച്്ടി

യൊച്്ി:മകപദ്്്സര്്ക്്ാരം്റിസര്്വ്ബാ
ങ്്്ംഇമപ്്ൾ്്പര്ഖയ്ാരിച്്ിരിക്്്ന്്വാ
യര്ായൊറമട്്റിെംഅപത്സ്ഖകരമ്
ള്്കാരയ്േല്്എന്്ാണ്ഒട്വില്്സാമ്്
ത്്ിക വിദഗധ്ര്് നല്്ക്ന്് സ്ചന.
ഏയതങ്്ിലം് രീതിെില്് നിവ്ത്്ി ഉ
യണ്്ങ്്ില്്അതിന്പശ്േിക്്ായതവായര്
അടയക്്്ണംഎന്്ാണ്ഇവര്്രറയ്
ന്്ത.്അതിന്കാരണവം്ഉണ്്്.
ോര്്ച്്്മ്തല്ള്്മ്ന്്്ഗഡ്ക്്ളാണ്
മ്ന്്്ോസമത്്ക്്്നീട്്ിയവയക്്്ാന്്റി
സര്്വ് ബാങ്്് അന്േതി നല്്കിെിരി
ക്്്ന്്ത.് രമഷ്് രകരംഅമ്ച്എ

മട്്അതിലിരട്്ിമോതവ
ണകളാണ് അധികോെി
നല്്മകണ്്ിവര്ന്്യതങ്്ി
മൊ? വന്് ത്ക വായര്
യെട്ത്്വര്്ക്്്ം 25
മത്ല 30 വര്്ഷമത്്ക്്്
വായര് എട്ത്്വര്്ക്്്ം

വലിെത്കഇങ്്യനഅധികോെിന
ല്്മകണ്്ിവരാം.
രാജയ്യത്്ഏറ്്വം്വലിെയോത്മേ
ഖലാബാങ്്ാെഎസബ്ിഐതയന്്വയ്
ക്്ോക്്്ന്്താണ് ഇക്്ാരയ്ം. ഇഎം
ഐനീട്്ാന്ള്്അമരഷ്്സവ്ീകരിക്്ാ
ന്ള്്നടരടികൾ്്ബാങ്്്ആരംഭിച്്്ക
ഴിഞ്്്. അമോയോപ്്മ്ള്് ബാങ്്് സ
ര്്ക്്്ലറിലാണ്എസബ്ിഐയൊറമട്്
റിെംഎട്ക്്്ന്്വര്്ക്്്അധികോെി
നല്്മകണ്്ിവര്ന്്ത്കയെക്റിച്്്വയ്
ക്്ോക്്്ന്്ത.്അതന്സരിച്്്30ലഷ്്
ത്്ിയ്്് വായര് എട്ത്്ൊൾ്്ക്്് ഇ

നി15വര്്ഷകാലാവധിക്ടിയ്യണ്്ന്്ി
രിക്്യട്.്അൊൾ്്മ്ന്്്ോസമത്്ക്്്
ോസഗഡ്അടയമ്ക്്ണ്്എന്്്തീര്ോ
നിച്്ാല്് രിന്്ീട്അധികോെിഅടെ
മക്്ണ്്ിവര്ന്്ത്2.34ലഷ്്ംര്രൊ
ണ.്അതാെത് ഏതാണ്്് എട്്് ഇഎം
ഐ.ോപത്േല്്ഇമപ്്ഴയത്്ക്റഞ്്ര
ലിശനിരക്്്അന്സരിച്്ാണിത.്അട്
ത്്15വര്്ഷത്്ിനിടെില്്രലിശക്ടാ
ന്ള്്സാധയ്തതള്്ിക്്ളൊനാകില്്.
രലിശനിരക്്്ക്ടിൊല്്ഈരറയ്
ന്്ത്കഇനിയം്ക്ടം്.വായര്ാത്ക
യം്കാലാവധിയം്ക്ട്ന്്തന്സരിച്്്
ഈഅധികത്കയം്അധികതവണ
കളം്വര്്ധിക്്്ം.എന്്്യൊണ്്ാണ്ഇ
ത് സംഭവിക്്്ന്്യതന്്് ക്ടി മോ
ക്്ാം.മ്ന്്്ോസയത്്തിരിച്്ടവ്എഴ്
തിതള്്്കഎന്്ല്് യൊറമട്്റിെത്്ി
യ്്്അര്്ത്്ം.േറിച്്്ഗഡ്അടയക്്്്ന്്
തിന്മ്ന്്്ോസമത്്ക്്്താതക്ാലിക

ഇളവ്നല്്ക്കോപത്ോണ.്രമഷ്്ഇ
ത്്രത്്ില്്മ്ടങ്്്ന്്ഇഎംഐബാങ്്്
അതാത്ോസംവായര്യ്യടമ്തലിമല
ക്്്ക്ട്്ിമചര്്ക്്്ം.അട്ത്്ോസംമ്ത
ല്്അതടക്്മ്ള്്ത്കയക്്്ാണ്രലിശ
ഈടാക്്്ക.ഇത്്രത്്ില്്മ്ന്്്ോസം
ഗഡ്അടയക്്്ാതിരിക്്്ന്്മോയടര
ലിശെിനത്്ില്്അധികഭാരംതലെി
ല്്വരം്.ഇനിഎപത്ോസംവായര്ാകാ
ലെളവ്ഉയണ്്ന്്തിയനആപശ്െിച്്ാണ്
യൊറമട്്റിെംമ്ലമ്ള്്അധികത്ക.
ഒമന്്രണ്്്വര്്ഷംോപത്മേവായര്അ
വമശഷിക്്്ന്്്ള്്്യവങ്്ില്്കാരയ്ോെ
അധികത്കവരില്്.എന്്ാല്്രമത്്
രതിനമ്ച് വര്്ഷം ബാക്്ിയ്ള്്വ
ര്്ക്്്അമച്്രമത്്ഇഎംഐഅധി
കോെിഅടയമ്ക്്ണ്്ിവരം്.20മ്തല്്
ക്ട്തല്്വര്്ഷമത്്യക്്്്വായര്ാകാ
ലാവധിയ്യണ്്ങ്്ില്്ത്ക കനത്്താ
കം്.

അതര്സ്ഖമ്ള്്കാരയ്മല്്,
കീശകാലിയാവം്
മൊറയട്്റിയം

യാപത്ത്ടങ്്ാന്്
എെിയററ്്്സ്

ദ്ബായ:്ദ്ബായ്ആസ്്ാനോ
ക്്ിപര്വര്്ത്്ിക്്്ന്്എേിമററ്്്
സ്ൊപത്ാവിോനംഈോസം
ആറ്മ്തല്്യ്എഇെില്്നി
ന്്് സര്്വീസ് പ്നഃരാരംഭി
ക്്്ം.ക്റച്്്വിോനങ്്ൾ്്ോപത്
മേസര്്വീസ്നടത്്്കയ്ള്്്
യവന്്്ം ഇത്സംബന്്ോെി
യ്എഇഅധിക്തരില്്നിന്്്
അന്േതി ലഭിച്്തായം് എേി
മററ്്്സ്പര്്പ്്്യചെര്്ോനം്സി
ഇഒയ്ോെ യഷയഖ്് അഹേദ്
ബിന്്സഈദ്അല്്േക്്്ംടവ്ീ
റ്്്യചയത്.്
ക്ട്തല്്വിവരങ്്ൾ്്ബവ
കായതപ്റത്്്വിട്യേന്്്ംദ്
ബായ് എെര്്മോര്്ട്സ് യചെ
ര്്ോനം് ദ്ബായ്സിവില്്ഏ
വിമെഷന്്അമോറിറ്്ി പര്സി
ഡന്്്്ംക്ടിൊെഅമദ്്ഹംര
റഞ്്്.രാജയ്ത്്്ക്ട്ങ്്ിെസ
ദ്്ര്്ശകര്്,താേസക്്ാര്്എന്്ി
വയര അതത് രാജയ്ങ്്ളിയല
ത്്ിക്്ാനാകം്ആദയ്രരിഗണ
നയെന്്്ം യഷയഖ്്അഹമ്്ദ്
രറഞ്്്.ഘട്്ംഘട്്ോെിക്ട്
തല്് സര്്വീസ്കൾ്് ആരംഭി
ക്്്യേന്്്ംഅമദ്്ഹംരറഞ്്്.
അമതസേെം, ഇത്്്യെിമലക്്്
14വയരൊപത്ാവിോനസര്്വീ
സ്കൾ്്ഉണ്്ാകിയല്്ന്്്ഇത്്്യ
ന്്സ്്ാനരതിരവന്്കപ്ര്്
വയ്ക്്ോക്്ി.

വിലക്ടിസെ്ാർ്്ട്്്
യോൺ്്
യൊച്്ി: പ്
ത്ക്്ിെ ജി

എസട്ി നിരക്്് ഒ
ന്്ാംതിെതിമ്തല്്പര്ാബലയ്
ത്്ില്്വന്്മോയട രാജയ്ത്്ി
ല്്യൊബബല്്വിലക്ടി.സേ്ാ
രട്്് മോണ്കള്യട ജിഎസട്ി
12ശതോനത്്ില്്നിന്്്18ശ
തോനോെിഉെര്്ത്്്യേന്്്ജി
എസട്ി കൗൺ്്സില്് മനര
യത്്പര്ഖയ്ാരിച്്ിര്ന്്്അതാ
ണ് പര്ാബലയ്ത്്ില്് ആെിരി
ക്്്ന്്ത.്ഏപര്ില്്ഒന്്്മ്തല്്
പ്തിെനിരക്്് പര്ാബലയ്ത്്ി
ല്് വര്ത്്ിെിട്്്ണ്്്.ക്ടായത
എല്്ാസേ്ാര്്ട്്്മോണ്കള്യട
യം്വിലവര്്ധിപ്്ിക്്്യേന്്്ഷ
മോേിഉൾ്്പ്്യടയ്ള്്കമ്്നി
കൾ്്വയ്ക്്ോക്്ിെിട്്്ണ്്്.

നയ്ഡ്ലഹി:മൊക്്്ഡൗൺനിെപത്്്ണ
ങ്്ൾഉയണ്്ങ്്ിലം്പര്തിദിനംരാജയ്ത്്്
60ലഷ്്ംരാചകവാതകസിലിണ്്റ്കൾ
വിതരണംയചയ്്്ന്്്യണ്്ന്്്മകപദ്്്യര
മപ്ോളിെംപര്ക്തിവാതകസ്്്്ീലേപത്്്ിധ
രമേപദ്്്പര്ഥാന.എണ്്വിതരണകമ്്നി
കള്യട700ഓളംവര്ന്്ജില്്ാമോഡല
ഓഫീസരോയരവിഡിൌമൊൺഫറന
സില്യടഅഭിസംമോധനയചയ്്്കൊ
െിര്ന്്്അമദ്്ഹം.രാചകവാതകലഭയ്
ത,സിലിണ്്റ്കള്യടവിതരണം,പര്ധാ
നേപത്്്ിഉജവ്ലമോജനയ്യടനടത്്ിപ്്്
എന്്ിവ അവമൊകനം യചയ്്ാനാണ്
യേഗാവിഡിയോമോമൊൺഫറനസ്
നടത്്ിെത.്
യൊമോണബവറസിയനതിയരയ്ള്്
യ്ദ്്ത്്ില യരമപ്ോളിെം മേഖലയക്്്്
നിരണാെക രങ്്ാണ് വഹിക്്ാന്ള്്
യതന്്്അമദ്ഹ്ംഓരേിപ്്ിച്്്.60ലഷ്്ം
രാചകവാതകസിലിണ്്റ്കൾ പര്തിദി
നംഓമോവീട്്ിലം്എത്്ിക്്്ന്്യഡലി
വറി മോയസ്് മ്തല വയ്വസാെത്്ി
യലഓമോആള്കള്യടയം് പര്വരത്്
നംോത്കാരരോണ.്അരപ്്ണമോധ
മത്്യടയ്ള്്പര്വരത്്നോണ്ഇവര്
മടത.്പര്ധാനേപത്്്ിഉജവ്ലമോജനസാ
മ്ഹയ് രരിവരത്്നത്്ിയ്്് നാദ്്ിൊ
ണ.്14.2കിമൊപഗ്ാേിയ്്്3സിലിണ്്റ്ക
ളാണ് സൗജനയ്ോെി നലക്ക. ഇതി
യ്്്വിലഎണ്്ക്്മ്്നികൾഗ്ണമോ
ക്്ാക്്ള്യടഅക്്ൗണ്്ിമലക്്്നിമഷ്്

രിക്്്ം.ഇതിലനിന്്ാണ്റീഫിലസിലി
ണ്്റിയ്്്വിലനലമകണ്്ത.്
മ്ന്്്ോസയത്്സൗജനയ്രാചകവാ
തകസിലിണ്്റ്കള്യടഗ്ണഫലംരാജയ്
യത്്എട്്്മൊടിജനങ്്ൾക്്ാണ്ലഭി
ക്്്കഎന്്്മകപദ്്്േപത്്്ിച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.ഇ
തിനാെിഎണ്്കമ്്നികൾ4500മൊടി
ര്രഗ്ണമോക്്ാക്്ള്യടഅക്്ൗണ്്ി
മലക്്്ഈോസംബകോറം്.രാജയ്യത്്
15മോരട്്്യടരേിനല്കളം്195രാചക
വാതകമോട്്ിലിങ്പ്്ാന്്്്കളം്സ്സ
ജ്്ോണ.്പട്ാനസ്മോരമട്്ഷനശം്ഖല
ഇടതടവില്്ായതൊണ്പര്വരത്്ിക്്്ന്്
ത.് വിതരണക്്ാര്യടയം് യഡലിവറി
മോയസ്ിയ്്്യം് അരപ്്ണമോധം
അമദ്്ഹംഎട്ത്്്രറഞ്്്.തമദ്്ശസവ്
െംഭരണസ്്ാരനങ്്ള്ോെിമോജിച്്്
പര്വരത്്ിക്്ണയേന്്്ജില്്ാമോഡല

ഓഫീസരോമോട്അമദ്്ഹംആവശയ്യപ്്
ട്്്.ജീവനക്്ാരക്്്അഞ്്്ലഷ്്ംര്ര
യ്യടഎകസ്്യപ്ഗഷയ്ഉൾപ്്യടയ്ള്്ആ
ന്ക്ലയ്ങ്്ൾഅമദ്്ഹംവിശദീകരിച്്്.
ഏപര്ിലഅഞ്്ിന്രാപത്ിഒമ്്ത്േണിക്്്
ഒമ്്ത്േിനിട്്്മനരംയവളിച്്ംയതളിച്്്
യൊണ്്്രാഷ്പട്മ്ത്ട്ഐകയ്ദാരഢയ്ം
പര്ഖയ്ാരിക്്ണയേന്്്അമദ്്ഹംഎണ്്ക
മ്്നികളിയലമ്ഴ്വനജീവനക്്ാമോടം്
ആഹവ്ാനംയചയത്.്എലരിജി,യരമപ്ോ
ൾ,ഡീസലഎന്്ിവയ്യടവിതരണംഒ
ര് കാരണവശാലം് തടസയപ്്ടാതിരി
ക്്ാന പശ്ദ്്ിക്്ണയേന്്്ം അമദ്്ഹം
മോഡലഓഫിസരോരക്്്നിരമദശംന
ലകി.

പര്തിദിനം60ലക്്ംസിലിണ്്റ്കൾ
വിതരണംചെയ്്്ം:ധർമേപദ്്്പര്ഥാൻ

മെഗാവിഡിയോ
യോൺഫറനസിൽ

700ജില്്ായോഡൽഓഫീസർൊർ
രമങ്്ട്ത്്്.

രിഎംയ്വവഗ്ണഫലം
8യോടിഉരയോക്്ാക്്ൾക്്്;
ഇതിനായി4500യോടിര്ര

ഈൊസംവൈൊറം്.

മം്ബബ: മോഷയ്ല്്േീഡിെ
പ്്ാറ്്്മോോെടിക-്മോക്ഇത്്്യ
െിയല യൊവിഡ് പര്തിമോധ
പര്വര്്ത്്നങ്്ളിമലക്്് 100
മൊടിവിലേതിക്്്ന്്സഹാെ
ങ്്ൾ്്നല്്കി.യൊവിഡ്ചികി
ത്്ാമേഖലെില്്മോലിയചയ്്്
ന്്വര്്ക്്് ഉരമോഗയപ്്ട്ന്്
നാല്ലഷ്്ംയേഡിക്്ല്്യപ്രാട്്
കറ്്്ീവ്കൾ്് രണ്്് ലഷ്്ം ോസ്
ക്കൾ്് എന്്ിവ ഉൾ്്യപ്്ട്ന്്
സംരഷ്്ണവസത്്ക്്ളാണ്ന
ല്്കിെത.്
രാജയ്ത്്ിയ്്്സ്രഷ്്യക്്്ാ
െി സവ്ത്്ം ജീവന്് യവടിഞ്്്
അമോരാപത്ംരരിപശ്േിക്്്ന്്
യേഡിക്്ല്്രംഗയത്്മോകറ്്്
ര്്ോര്്ക്്്ംനഴസ്്ോര്്ക്്്ംസ
ഹാെികള്ൾ്്യപ്്യടയ്ള്്വര്
യടസ്രഷ്്ാര്്ത്്ോണ്ഇമപ്്
ൾ്് തങ്്ള്യടസഹാെയേന്്്ം
ടിക്മോക്വക്്ാവ്അറിെിച്്്.
വരം്ദിവസങ്്ളില്്ക്ട്തല്്
സഹാെങ്്യളത്്ിക്്്യേന്്്ം
അറിെിച്്ിട്്്ണ്്്.

ടിക-്ടോക്
സഹായം

ഇന്്ഡസഇ്ന്്ഡ്ബാങ്്ിനം്
പര്തിസന്്ി

നയ്്ഡല്്ഹി:യെസ്ബാങ്്ിയ്്്പര്തിസന്്ിക്്്രരി
ഹാരംകണ്്്ബാങ്്ിങ്മേഖലമ്മ്ന്ട്്്മോക്മപ്്
ൾേയറ്്ര്ബാങ്്്ക്ടിതളര്്ച്്െിമലക്്്വഴ്തിവീണ
താെിറിമപ്്ര്്ട്്്.രാജയ്യത്്പര്മ്ഖസവ്കാരയ്ബാങ്്്
കളിയൊന്്ാെഇന്്ഡസഇ്ന്്ഡ്ബാങ്്ിലാണ്പ്തി
െപര്ശന്ങ്്ൾ്്ര്രംയൊണ്്ിട്്്ള്്ത.്
പര്തിസന്്ിശക്്ോെമോയടഇന്്ഡസഇ്ന്്ഡ്
ബാങ്്്കഴിഞ്്ദിവസങ്്ളില്്വന്്ഇടിവ്മരഖയപ്്
ട്ത്്ി.ഓഹരിവിലെില്്10ശതോനോണ്ഇടിവ്
മരഖയപ്്ട്ത്്ിെിട്്്ള്്ത.്യൊവിഡ-്19ഭീതിമ്ലം
വിവിധസംസ്്ാനസര്്ക്്ാര്കൾ്്തങ്്ള്യടനി
മഷ്്രങ്്ൾ്്രിന്്വലിച്്ത്ബാങ്്ിന്ഇര്ട്്ടിനല്്കി.
യൊവിഡ-്19ബാധനിെപത്്്ണവിമധെോക്്്ന്്
തിന്പര്ഖയ്ാരിച്്ിരിക്്്ന്്അടച്്്പ്ട്്ല്്മ്ലംപര്
തിസന്്ിെിമലക്്്വീഴാന്്സാധയ്തയ്ള്്നിരവധി
മേഖലകള്ോെിബാങ്്ിന്വലിെഇടരാട്കള്ണ്്്.
ഇതാണ്പര്ശ്നത്്ിയ്്്ഗൗരവംവര്്ധിപ്്ിച്്ിരിക്്്
ന്്ത.്
യെസബ്ാങ്്ിയലഉണ്്ാെ പര്തിസന്്ിൊണ്ഇ
ന്്ഡസഇ്ന്്ഡ്ബാങ്്ിനം്നിമഷ്്രങ്്ളില്്ക്റവ്
വരാന്്കാരണോക്ന്്യതന്്ാണ്വിലെിര്ത്്ല്്.
എന്്ാല്്സംസ്്ാനസര്്ക്്ാര്കൾ്്സവ്കാരയ്ബാ
ങ്്്കളിയല നിമഷ്്രങ്്ളില്് നിന്്് രിന്്ാറര്യത
ന്്്ംആര്്ബിഐവയ്ക്്ോക്്ിെതാണ.്നിലവില്്
രാജയ്യത്്വിവിധസവ്കാരയ്ബാങ്്്കൾ്്യൊവിഡ-്
19ഭീതിമ്ലംവലിെപര്തിസന്്ിൊണ്അഭിമ്ഖീക
രിക്്്ന്്ത.് എച്്്ഡിഎഫസ്ി, ഐസിഐസിഐ
ബാങ്്്,ത്ടങ്്ിെബാങ്്്കള്യടഓഹരികളില്്വന്്
ഇടിവാണ്ഉണ്്ാെിരിക്്്ന്്ത.്



April 5 Sunday 202012 TSR / KKD

കലാക്്്ഡൗണിലു
മണിപള്ാ്്്്
ഒരക്ൗത്കം

എം.വി.കോവിന്്ൻക്ട്്ി
വടക്്ാകഞ്്രി:പര്ക്െിസൗഹാരദസകന്്ശവ്മായികോക്
ഡൗണദിനങ്്ളിയലകോട്്ിലമണിപ്്ാ്്്്സംരക്്ണവ്മാ
യിയ്വാക്്ള.െീരത്്്ംസാമ്ഹയ്അകലംരാലിച്്്കഴി
യ്ന്്ക്മ്്ളങ്്ാട്രടിഞ്്ായറക്്രചാഴിക്്്ളംസവ്കദശി
കളായഏൊനം്യ്വാക്്ളാണ്െങ്്ള്യടവീടിനട്യത്്
കനാലിനരികിയലമെിലിലക്പ്്ികളിലമകൊഹരമായരീ
െിയിലമണിപ്്ാന്്്്കളസജ്്ീകരിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്പര്കദശ
ത്്്അലക്്്യമായിവലിയച്്റിഞ്്മദയ്ക്പ്്ികളം്മറ്്്ംഅ
ണ്വിമ്ക്്മാക്്ിയാണ്യചടികളഅവയിലഇട്്്വച്്ിരി
ക്്്ന്്ത.്
നിശ്്ിെഅകലത്്ിലഭംഗിയ്ള്്കയറ്കളിലെീരത്്

ആരിഫ്
പി.ബി.ബിച്്്

ആലപ്്്ഴ:കകരളത്്ില്്
കകാവിഡ്19റികപ്ാ്ര്്ട്്്
യചയെ്െിന്കശഷംസ
ഹായത്്ിനായിവിളി
ക്്്ന്്ത്ഇെരസം
സ്്ാനങ്്ളില്്നിന്്ാ
യിര്ന്്്യവങ്്ില്്കലാ
കഡ്ൗണ്്പര്ഖയ്ാരിച്്
െിന്കശഷംകലാകയമ
മ്്ാട്മ്ള്്മലയാളിസ
കഹാദരങ്്ള്യടവിളി
യാണ്ദിവസവം്.യമാ
പെല്്കരാണില്്കി
ട്്ാത്്വര്്ഇയമയില്്വ
ഴിയം്യമകസജ്കള്്
ആയ്യമല്്ാംെങ്്ള്യട
പര്ശന്ങ്്ള്്അറിയി
ക്്്ന്്്ണ്്്.ഒ
ാകരാന്്്ംവായിച്്്

കവണ്്,ഇടയരടല്്നട
ത്്ിഉകദ്യാഗസ്്യരവി
ളിച്്്ഉറപ്്്വര്ത്്ിയെിന്കശഷമാ
ണ്ഓകരാദിവസവം്ഉറങ്്ാന്്കരാ
ക്ന്്ത്ആലപ്്്ഴഎംരിഎ.എംആ
രിരിയ്്്െയ്്്കവ്ാറപ്്്ന്്പലഫ്
വിരവിക്്്കയാണ.്
രാര്്ലയമ്്്്സകമ്്ളനത്്ിന്കശ

ഷംഡല്്ഹിയില്്നിന്്്ംെിരിയച്്
ത്്ിയത്മ്െല്്കഹാംകവ്ാറപ്്്നി
ലാണ.്യരാത്പര്വര്്ത്്നംആരംഭി
ച്്ിട്്ികന്്വയരഇപെ്യം്സമയംഒകര
സ്്ലത്്ിരികക്്ണ്്അവസ്്യ്ണ്്ാ
യിട്്ില്്.രകക്്വീട്്ിലായണങ്്ിലം്സ
ഹായംഅഭയ്ര്്ഥിച്്്സമീരിക്്്വന്്വ
ര്യടെിരക്്ാണ.്
ആകരാഗയ്പര്വര്്ത്്കര്്,സന്്ദ്്

കസനാഗംങ്്ള്്,രഞ്്ായത്്്അധി
കാരികള്്ത്ടങ്്ിനിരവധികകാള്ക
ളാണ്ഓകരാദിവസവം്വന്്്യകാ
ണ്്ിരിക്്്ന്്ത.്ഇത്അറ്്ന്്ഡ്യചയ്്
ല്്മാപെ്മല്്.ഓകരാകരാപര്ശന്ങ്്ളം്
അെത്ച്മെലയ്ള്്ഉകദ്യാഗസ്്
യനകനരിട്്്ംകലകറ്്്ര്്മ്കഖനയം്
അറിയിക്്്കയം്അെിയ്്്കരാകളാ
അപ്്്നടത്്്കയ്യമായക്്യചയ്്്ന്്
ത്യകാണ്്്കൊറടിയയാന്്്ംകൊ
ന്്ാകറയില്്.രിയന്്അെയ്ാവശയ്ംഎഴ്
ത്്്ംക്ടിയ്ള്്ത്യകാണ്്്ഓകരാദി

വസവം്ഓകരാചിത്്കളം്ഉണ്്്.രാ
ര്്ലയമ്്്്അംഗമായെിന്കശഷംവി
വിധമാധയ്മങ്്ളില്്പര്സിദ്്ീകരിച്്
കലഖനങ്്ള്്സമാഹരിച്്്പ്സക്െ
കംപ്റത്്ിറക്്ാന്ള്്രരിരാടിക
ളം്അണിയറയില്്നടക്്്ന്്്ണ്്്.
പ്ര്്ണസമയവം്വീട്്ില്ള്്ത്

യകാണ്്്ക്ട്്ികള്യടകാരയ്ങ്്ളം്ന
ന്്ായിപശ്ദ്്ിക്്ാന്്കഴിയ്ന്്്ണ്്്.
ൊന്്ഒര്മ്റിയിലായണങ്്ിലം്രണ്്ാ
ളം്വിളിച്്ാല്്വിളിപ്്്റത്്്െയന്്യ്
ണ്്്.അവയരരകല്്സമയത്്്ഉറങ്്ാ
ന്്സമ്്െിക്്്ന്്ിയല്്ന്്െടക്്മ്ള്്
രരാെിയാണികപ്ാ്ള്്.രട്്ാളചിട്്ക്ടി
യകപ്ാ്ള്്രഹസയ്മായി"ചാകക്ാ്മാഷ്'
എന്്കരര്വയരവിളിച്്്ത്ടങ്്ിയയ
ന്്ാണ്കകട്്ത.്
എന്്ാലം്യൊട്്ട്ത്്്എല്്ാവ

രം്ഉള്്െിയ്്്ഒര്സകത്ാ്ഷംകവ
യറയാണ.്വികദശങ്്ളില്്നിന്്്ംസ
ഹായംഅഭയ്ര്്ഥിയച്്ത്്്ന്്വയരരര
മാവധികാരയ്ങ്്ള്്രറഞ്്്മനസിലാ
ക്്ിഅവര്യടരാജയ്ത്്്കവണ്്സൗ
കരയ്ങ്്ള്്ഒര്ക്്ാനാണ്പശ്മിക്്്ന്്
ത.്ഇെിനായിഓകരാവിഷയങ്്ളിലം്
അെത്രാജയ്യത്്എംെസികള്യട
യം്പശ്ദ്്യകാണ്്്വരാന്ള്്നടരടി
കയളട്ക്്്ന്്്ണ്്്.കനരയത്്എംഎ

ല്്എയായിര്ന്്കപ്ാ്ള്്ഒര്മണ്്ല
ത്്ിയലഅയല്്ങ്്ില്്കകരളത്്ിന്ള്്ി
യലകാരയ്ങ്്ളില്്ഇടയരട്്ാല്്മെിയാ
യിര്ന്്്യവങ്്ില്്ഇകപ്ാ്ള്്കലാകയമ
മ്്ാട്മ്ള്്മലയാളികള്്ക്്്കവണ്്ി
യാണ്പര്വര്്ത്്നം.യഹയെ്ിഎന്്
ദവ്ീരില്്ക്ട്ങ്്ിയഒരാള്യടയമയില്്
വന്്ിര്ന്്്.മ്പ്്കൊളംമലയാളിക
ള്ള്്യകാച്്്ദവ്ീരാണത.്കകാകറാണ
ഭീഷണിനിലനില്്ക്്്ന്്െിനാല്്അ
വിയടയരട്്്കിടക്്്ന്്അയായളനാട്്ി
യലത്്ിക്്ണയമന്്ാണ്ആവശയ്ം.ത്
ടര്്ന്്്അകദ്്ഹവ്മായികകാണ്്ടാകറ്്്്
യചയത്.്പര്ശനങ്്ള്്മനസിലാക്്ി.
നമ്ക്്്അവിയടഎംെസിയില്്ാത്്
െിയ്്്ബ്ദ്്ിമ്ട്്്ണ്്്.കയ്്െവഴിമാ
പെ്കമഅയാള്്ക്്്പ്റകത്്ക്്്വരാര്്
കഴിയ.്അത്യകാണ്്്ഇവിയടനിന്്്ം
അട്ത്്രാജയ്മായകയ്്െന്്എംെ
സിയയെന്്യപ്്ടാന്ള്്നടരടിക
ള്്യചയത്്ഇയാള്യടവിവരവം്പക
മാറി.
ഇങ്്യനയമയില്കളം്കരാ

ണ്്കകാള്കള്യമായക്്യായിനീങ്്്
കയാണ്കവ്ാറപ്്്ന്്യഡയസ്.്ആ
വശയ്ങ്്ള്്ക്്്വിളിക്്ാം,ഞാനം്എ
യ്്്സ്്്്ാഫം്സദാസമയവം്ഡയ്്ട്്ിയി
ല്ണ്്്.

   

ആരംുചെലുുാതുു
റബർതോടുുതുുിചെബംഗുുാവു
"ഉച്്യക്്്്വലയ്മ്്ാമ്്ച്്ികോറിയ്്്
വറ്്്വിെറ്ന്്സമയമാ
യകപ്്ഴാണ്രല്്ിസം
ഘംഎത്്ിയത്.ഞാനാ
യണങ്്ിലഒഴിഞ്്ഒര്
മ്റിയിലായിര്ന്്്.'
കൊമയ്്കൊപര്ാംക്
ടികഥയ്യടഏറ്്വം്നി
രണായകമായഭാഗംവി
വരിക്്്കയായിര്ന്്്.
ഏഴ്മക്്ളക്്്ം,വ
ലയ്മ്്ച്്ിക്്്ംവലയ്പ്്ാപ്്
നം്കവണ്്ിഎട്്്മ്റിക
ള,അെിഥിമ്റികളര
ണ്്്,അങ്്യനയോട്്ാ
രംകൊയലവലിയറെ
രകൊട്്ത്്ിന്നട്വി
ല.വീട്്ികലക്്്മാപെ്മ്
ള്്വഴിയങ്്യനനീണ്്്നിവരന്്്കിട
ക്്്കയാണ.്അത്യോണ്്്മന്ഷയ്രാ
രം്അത്വഴിവരില്്.വലയ്മ്്ച്്ിക്്്
കവണ്്യെല്്ാംമക്്ളവികദശത്്ിര്ന്്്
ഓണപലനിലാണ്ഇടരാട'്
കൊമയ്്യ്യടകണ്്്കളിലകൊപര്ാം
ക്ടിനിറഞ്്്നിന്്്.
"അങ്്യനഒര്ദിവസം,ഉച്്യക്്്്
ള്്കോറിന്കവണ്്ിരല്്ികളക്ട്്മാ
യയത്്ി.എനിക്്്രറമ്്ിലനിന്്്ആ
വശയ്ംകൊയലചക്്യം്മാങ്്യം്കപ്്
ങ്്യ്യൊയക്്െരാെരംകൊയലകി
ട്്്ം.വളരച്്എത്്ിയകൊയടഎനിക്്്

കോറിയ്്്വറ്്്
കൊരകല്'്
ക്ഞ്്ാപ്്്വി
ന്ആശവ്ാസംകി
ട്്ിയകാരയ്മായിര്
ന്്്അത.്കൊമയ്്
യക്്്്എന്്്െി
ന്്ാനയോട്
ക്്്ംഎന്്ത്ഒര്
കവവലാെിയായി
ര്ന്്്.
കൊമയ്്ഒര്നി
മിഷംചാഞ്്്മ്
കളികലക്്്കൊ
ക്്ികിടന്്്.
രിയന്്ത്ടര
ന്്്-
"ഉച്്യക്്്്ള്്
കോറ്യൊെിജ

നലിലെയന്്ഇരിക്്്ന്്്.വലയ്മ്്ച്്ി
എവിയടകപ്്യി?ഞാനഎയ്്്മ്റിയി
ലനിന്്്പ്റത്്ിറങ്്ികൊക്്ി.വലയ്
മ്്ച്്ിയ്യടമ്റിത്റന്്്കിടക്്്ന്്്
ണ്്്.കട്്ിലിലമലരന്്്കിടക്്്ന്്്.കവ
ദപ്സെ്കംപകയിലനിന്്്ഊരന്്്
വീണകൊയലകട്്ിലിന്കോട്്ിലകിട
ക്്്ന്്്.ഈവലയ്മ്്ച്്ിഉണരന്്ികല്്ഇ
ത്വയര?ഞാനഅട്കത്്ക്്്യചന്്്.
വായം്ത്റന്്്കണ്്്ംത്റിച്്്അങ്്
യനകിടക്്്വാ"
കൊമയ്്ഒര്ദീരഘശവ്ാസംവിട്്്.

(ബാക്്ിഭാഗംനാളെ)

ഇന്്കലകത്്
ചോദയ്ത്്ിന്ശരിയായ
ഉത്്രംഅയച്്വരിൽ
കതകരകഞ്്ട്ത്്ത:്

NIHARIKAANIL,
3rdstd,

Bhavansvidya
mandir,

elamakkara

ചോദയ്ംഇതായിര്ന്്്-
ദിചോസറ്കൾ
എതത്കൊല്്ം
മ്മ്്ാണ്്
ജീവിച്്ിര്ന്്ത?്
ഉത്്രം:
ദിചോസറ്കൾ
66ദശലക്്ം
വർഷങ്്ൾക്്്
മ്ൻപ്ജീവിച്്ിര്ന്്്
എന്്്കര്തകപ്്ട്ന്്്.
ഇന്്കത്്ചോദയ്ം:
ദിനോസറുകൾ
മാംസനോജികളാ
നോ?
ഉത്്രം
അയചക്്ണ്്
വാട്്്സആ്പ്നമ്്ർ:
7304041234

കവ്ാറന്്്നില്്
ഓണ്്

ഡയ്്ട്്ിയില്്

മ്ന്്്ംനാലം്വരികളി
ലായിമെിലിലത്ക്്ി
യിട്്മണിപ്്ാന്്്്കളനി
റഞ്്ക്പ്്ികളവഴിയാ
പെ്ക്്ാരക്്്ംസമ്്ാനി
ക്്്ന്്ത്കൗത്കക്്ാ
ഴച്െയന്.്ചാഴിക്്്ളം
പര്കദശത്്്20കരരടങ്്്
ന്്യ്വക്ട്്ായമ്യ്
യണ്്ങ്്ിലം്യകാവിഡ്-
19നിയപത്്്ണംനിലനി
ലക്്്ന്്െിനാലരരിസ
രവാസികളായവിരിന,
സന്്ീപ,്രഞജ്്,കോഹി
ത,്സജീവ,്അര്ണഎ
ന്്ിവരാണ്യചടികള്യട
പര്ധാനരരിരാലകര.
ഓകോര്ത്്രം്വയ്െയ്
സെ്സമയങ്്ളിലാണ്
ഈനിയപത്്്ണകാലയ
ളവിലയചടികയളരരി
രാലിക്്ായനത്്്ന്്ത.്
യകാവിഡ്നിയപത്്്ണ
കാലയളവിന്കശഷം
ഈകൗത്കരദ്്െിെ
ങ്്ള്യടവീട്കളിലം്ഒ
ര്ക്്ിയയട്ക്്ാനാണ്ഇ
വര്യടെീര്മാനം.

സാധാരണക്്ാര്ളപ്്
യടഎല്്ാവരക്്്ംസവ്
ത്്ംവീട്്്മെിലിലം്മറ്്്ം
എള്പ്്ത്്ിലക്റഞ്്
യചലവിലഒര്ക്്ാവ്ന്്
സംവിധാനംക്ടിയാ
ണിയെന്്്ംഇവരരറ
യ്ന്്്.ഒര്പ്കത്്ട്്
ത്്ിയൊട്കചരന്്ായണ
ങ്്ിലകാഴച്അെിഗംഭീ
രമാവം്ക്ട്്ായമ്യിയല
അംഗവം്ഇലപട്്്ീഷയ്ന
ക്ടിയായഅര്ണരറ
യ്ന്്്.ചത്്മ്ള്്ഒരിടം
സ്ഷ്്ിക്്്ന്്കൊയൊപ്്ം
പര്ക്െികോടിണങ്്ിയ
ഒര്അത്്രീക്്ംക്ടിഉ
ണ്്ാക്്ിയയട്ക്്്കഎ
ന്്ചിത്്യാണ്െങ്്ള
ക്്്ള്്യെന്്ാണ്യ്വാ
ക്്ള്യടഭാഷയ്ം.ത്ങ്്ി
യാട്ന്്രലനിറമ്ള്്
ക്പ്്ികളിലരച്്പ്്്നിറ
ഞ്്മണിപ്്ാന്്്്കളനി
റയ്കപ്്ളപര്കദശവാ
സികളം്യ്വാക്്ളക്്്
ള്്കപ്ൊത്്ാഹനംഅറി
യിക്്്കയാണ്.

കോംക്ക്്ിങ്
ബിനിതകേവസി്

കവണ്്ത്
ഉര്ളക്്ിഴങ്്്-3എണ്്ം
(യൊലികളഞ്്്യചറിയകഷണങ്്ളാക്്ിയത)്
കോഴിമ്ട്്-3എണ്്ം(പ്ഴ്ങ്്ിയത)്
യപ്െഡ്-3എണ്്ം
സവാള-1എണ്്ം(യചറ്ൊയിഅരിഞ്്ത)്
രച്്മ്ളക്-3എണ്്ം(അരിഞ്്ത)്
ഉപ്്്-ആവശയ്ത്്ിന്
ഇഞ്്ി-യവള്ത്്്ള്്ികരസ്്്്്-11/2ടീസപ്്ണ
മഞ്്യപ്്ടി-1/4ടീസപ്്ണ
ക്ര്മ്ളക്യൊടി-1/4ടീസപ്്ണ
ഗരംമസാല-1/4ടീസപ്്ണ
കറികവപ്്ില-2ഇെള
മല്്ിയില-2ഇെള
മ്ട്്-1എണ്്ം(അടിയച്്ട്ത്്ത)്

തയാറാകക്്ണ്്ത്
ഉര്ളക്്ിഴങ്്്കഷണങ്്ളക്ക്്റിലിട്്്ആവശയ്
ത്്ിന്യവള്്ംകചരത്്്കവവിയച്്ട്ക്്്ക.ആവി
കൊയെിന്കശഷംയവള്്ംകളഞ്്്ഉര്ളക്്ിഴങ്്്
മാറ്്ിവയക്്്്ക.പ്ഴ്ങ്്ിവച്്ിരിക്്്ന്്മ്ട്്യചറ്ൊ
യിമ്റിയച്്ട്ക്്്ക,യപ്െഡ്മികസ്ിയിലയൊടിയച്്
ട്ക്്്ക.കശഷംചീനച്്ട്്ിയിലയവളിയച്്ണ്്എട്ത്്്
ച്ടാക്്്ക,അെികലക്്്സവാളയം്ആവശയ്ത്്ി
ന്ഉപ്്്ംകചരത്്്വഴറ്്്ക.അെികലക്്്രച്്മ്ളക,്
11/2ടീസപ്്ണഇഞ്്ിയവള്ത്്്ള്്ികരസ്്്്്ംകചര
ത്്്ഇളക്്്ക.1/4ടീസപ്്ണമഞ്്യപ്്ടിയം്ക്
ര്മ്ളകയ്ൊടിയം്കചരത്്്വീണ്്്ംഇളക്്്ക,കശ

ഷംയചറ്ൊയിഅരിയഞ്്ട്ത്്കറികവപ്്ിലയം്
മല്്ിയിലയം്ഇട്്്നന്്ായിഇളക്്്ക.അെികലക്്്
കവവിച്്്വച്്ിരിക്്്ന്്ഉര്ളക്്ിഴങ്്്ഇട്്്ഇളക്്ിഉ
ടയച്്ട്ക്്്ക,ച്ടാറിയെിന്കശഷം1/4ടീസപ്്ണ
ഗരംമസാലക്ടിനന്്ായിക്ഴയച്്ട്ക്്്ക.അെി
കലക്്്4ടീസപ്്ണയപ്െഡ്യൊടിക്ടികചരത്്്
ക്ഴയക്്്്ക.
കശഷംഅവഓകോകോഉര്ളകളാക്്ിഅെിലമ്
ട്്യ്യടകഷണങ്്ളവച്്്യൊെിയഞ്്ട്ക്്്ക,ഓ
കോഉര്ളകളം്അടിച്്്വച്്ിരിക്്്ന്്മ്ട്്യിലം്യപ്െ
ഡ്യൊടിയിലം്മ്ക്്ിയവളിയച്്ണ്്യിലവറ്യത്്ട്
ക്്്ക.അടിയൊളിനാല്മണിരലഹാരംയറഡി.

രഴയര്ചി
ശീലങ്്ളികലക്്്

കോട്്യം:ചക്്,മാങ്്,കപ്്ത്ടങ്്ിമാ
ര്്ച്്്-ഏപര്ില്്മാസങ്്ളില്്നാട്്ില്്സ്
ലഭമായിലഭിക്്്ന്്ഭക്്്യവസത്്ക്്ള്്
സംസ്കരിച്്്സ്ക്്ിക്്്ന്്രഴയശീല
ത്്ികലക്്്നാട്്ിന്്പ്റങ്്ള്്മടങ്്്ന്്്.
കപ്്യം്ചക്്യം്പ്ഴ്ങ്്ിഉണക്്ിയയ
ട്ത്്ാല്്ആറ്മാസംവയരകകട്ക്ടാ
യെസ്ക്്ിക്്ായമന്്ൊണ്ക്്ാമകാ
ലയത്്അന്ഭവരാഠം.വര്്ഷകാലത്്്
ഇത്പ്ഴ്ങ്്ിയം്വറ്ത്്്ംകഴിക്്ാം.

ക്ടായെയൊടിയാക്്ിവിവിധരലഹാ
രങ്്ള്്ഉണ്്ാക്്്കയ്മാവാം.
ചക്്ക്്്ര്വം്രാഴാക്്ികളയാ

യെദീര്്ഘകാലംമണലില്്സ്ക്്ിച്്്വ
യക്്്ാന്്കഴിയം്.മാങ്്സംസ്കരിച്്്
സ്ക്്ിച്്്വച്്്മഴക്്ാലത്്്ചക്്ക്്്
ര്വിയൊപ്്ംകറിയ്ണ്്ാക്്ികഴിക്്്ന്്
ത്രഴമക്്ാര്യടരെിവ്രീെിയായിര്
ന്്്.ചക്്പ്്ഴവം്മാമ്്ഴവം്പര്ിഡജ്ില്്
സ്ക്്ിച്്്സവ്ാദിഷ്്മായഭക്്്യവിഭവങ്്

ള്ണ്്ാക്്്ന്്വരം്ക്റവല്്.
ഇെരസംസ്്ാനങ്്ളില്്നിയന്്

ത്്്ന്്ഭക്്്യവിഭവങ്്ള്്ക്്ായികാ
ത്്്നില്്ക്്്ന്്ശീലത്്ില്്നിന്്്സവ്
യംരരയ്ാപെ്െയികലക്്്നടന്്്അട്
ക്്ാന്ള്്പശ്മമായിമാറ്കയാണ്കോ
കഡ്ൗണ്്കാലം.നാട്്ില്്നിസാരവില
യക്്്്ലഭയ്മായപരനാപ്്ിള്്യോണ്്്
ജാം,ഹല്്വ,ഉണ്്ത്ടങ്്ിയനിര്്മിക്്്
ന്്വരം്ക്റവല്്.
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